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ది పతయ ముదణరు తొలిపలురు 

1089ల డా. జి.వి. సు బహ్మాణ్యంగారి నంపాదకశ్వంలోే అకాడ 

(వచుగించిన “సారవ్వత ప్యాసములు" సపుదటి సంపుటి | వతులనన్నిటినీ 

పఠిశృ్ళలోకం నమాదగించి సొంతం వషీనుకున్నది. డా. బి.వి. సు బవ్మాణ్యం 

గారు కడు జాగరూకళతో, విముగ్శనాద్భృక్పుథంతో, సాహిత్య సమీ శూ 

సరిజ్ఞంనంతో, సగసనవాదయంతో సక రించి అందించిన ఈ వ్యాసాలు పాన 

కులకు, పగిళోధకులకు, పండితులకు, జీస్హ"న)వులకు ఎంతో ఉపకరించినవి. 

వీడిని తిరిగి ముదిం చవలసిన అవసరం ఉందని అశాడమీ కార్యవగ్గి ౦'వారు 

నిర్ణయించినారు. ఆ నిర్ణయానికి ఫలిన మే ఈ సంపుటి. 

శలిముుదణకు వాసిన పీఠికలో డా, సుబ్రవషాణ్యంగారు వ్యాసంఅనే 

(ప్రక్రియను పేలుకో ఇాలతో వగిశీలించడ మే కాకుండా తెలుగు సాహిత్యంలో 

వెలసిన విమర్శా సాహిత్యా లక్షణాలతో పరిచయం కళిగించినొరు. ఈ మలి 

ము] దణ పొగ ంభంలో డౌ, సు ఖప్పూణర్టంగారు శమంతకు శామే మదొక 

సీకికను సమకూర్చి ఈ నంవుటి విలువను అధికం చేసినారు. ఈ పీఠిక భాగంలో 

తెలుగు కవులసాహిత్య (సస్థానాలను గు*గ్చి మౌలిక మైన చగ్చచేసి ఒక 

కొత్త వ్యాసాన్ని అందించి, ఒక కొత్త ఆలోచనా ఫధితిని | పదగ్శించినారు, 

ప్రాచీన కవుల మర్యాదలనూ, (వబంధ కవుల [పయోగాలనూ 

సాహిళ్య శాస్రలోచనంతో చూసి (వానిన "వ్యాసమిది. (పాచీనాంధ 

సాహిత్యం సాదిం చిన సిద్ధులను, విశాన దశలను అలం కారిక దృక్పథంతో 

విశే పించినాగు. 

ఈ నంపుేని ఇంత సగలంగా సిద్దంచేసీ, రసద్భష్టినీ, పరిళోధ నా 

పొటవాన్నీ పరిమళి సున్న “రెండు వీరీకలమ నంతగించి అందించిన డా. జి.వి. 

ను బహ్మణ్యం గారికి అంధ (ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ కృతజ్ఞ్ఞ తలను 

శెలుపుళకుంటున్న ది. 

పొదరాబాదు ఇదరి ౦ది క ల్భ యూరి 

156_7.1981 కార్యదర్శి. 



19వ శ'తాల్లి చనిమభాగమున ఆంగ్ల భాషా సాహిత్య (ప్రభావ "మొక 

వెపు నుండియు, ముదణ యం[ వ సౌకర్య మొక వై పునుండియు నాం|ధ 

దేశ సాహిత్య జీవిశమున కొక నూతన బై శన్యమును కలిగించినవి. నూత్న 
సాహిత్య శాఖలు (క త్తచిగుళ్ళు తొొడుగుచున్న త గు.ణముననే స్వాతం క్యచ్చ, 

దేళశాభిమానము, భాషోభిమానగు మొదలగు ఉగ ఎల సాంఘిక భావములు 

సారస్వత రంగమున కాలు పెట్టినవి. వానిని సశ్వరముగా నాహిణ్య పరుల 

లోను, సామాాజికులలోను వ్యా పి చెందించుటై. సతికలు పుట్టి నడుముకట్టి 

నవి. సాహిత్యము జీవీతాంత ర్భాగ మను చై శన్యమును ముక్కోటి. తెలుగు 
"వారిలో నుణస్చెదిం చినవి సాహి*శ్య స తికలు. | తికల చలువ పందిళ్ళలో 

ఆంధ ఖాగతి నిత్య నూతన థోళా. విలానములు 'వెలార్చి తెలుగుబిడ్డ లమన్నన 

లందుకొొనినది. 

హి తికలలో దినపత్రికలు, వారప్మతికలు, సతవ్యతికలు, మాన స్యతి 

కలు, త్రై ఏమానిక వత్రికయు. ఉగాది సంచికలు ఇట్లు ఎన్ని యో భేదములు 

కలవు. వీనిలో సాహిత్య ష్మతికల కొక (ప్రత్యేకత కలదు. అందులో కొన్ని 

వెలుగుచూడని సాహిత్య |గంథములను వెలికించెచ్చినని; కొన్ని పూడిపోయిన 
శిలాశాసనములకు పునర్గన్న కల్సించినవి; కొన్ని (కొత్తగా గొంతెత్తి కావ్య 

గీతము లాలపించెడి కవికోకిలలకు నూత్న వసంతను కల్పించినవి: కొన్ని 
(పాచీన ఖాసా సాహిత్య మర్యాదలకు (పాణముపోనినవి; కొన్ని అభ్యుదయ 

మార్గమున శంఖములు పూరించినవి; ఇవి యన్నియు వాదములకు రంగ 

స్థలములై నను నత్యాన్వేషణమునకు కూడ నాందీ వాక్యము వల్కినవి, 
ఆయా పతికల వెనుక పరిషత్తుల వంటి వ్యక్తులు, పొరాచవార ముఅవంటీ 

మేధావులు, దిగ్గంతులవంటి పండితులు నిలువయబడి నవ్యాం[ధ సారస్వత 

సౌధ నిర్మాణమునకు పునాదులు కట్టినారు. రూవురేఖలు దిద్దినారు. అట్టి 

మహోజ్జ్వల అధ్యాయములకు (పతిబింబనింలై న పత్రికల (పాతసంపుటము 
లివుడు మనక౦ందుబాటులో లేవు. వానిలోని విజ్ఞాన నిధులు విద్యార్థులకే కాక 

వి ద్య్వాంనులకుకూడ ఉపళారకములు శాగలవు. 
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ఇట్టి యభి| పాయముతో అంధ వ దేళ సాహిత్య అకాడమీ గత నంవ 

తరము ఆంధ సాహిత్య పత్రికల సంపుటులలో |ప్రచురితములై న (ప్రఖ్యాత 

సాహిత్య వేత్తల 'వ్యాసములను విషయ (ప్రధాన దృష్టితో నెన్నిక వేయించి 
“సారస్వత వ్యాసము” లను చేర రెండు నంపుటములుగా (పచురింపవ లెనని 

నిర్ణయము కావించినది. ఈ నంపుటముల వలన 19వ శ తాబ్బ్యు త్తరార్గము 

నందును, ఇరువదియవ శ శతాబ్ది పూ ర్వార్గ మునందును జరిగిన తెలుగు సారన్యత 

విమర్శ స్వరూప స్వభావములు, భావ పరిణామము మొ॥ నంళములు స్టాలీ 

పులాక న్యాయముగ నైనను. తెలిసికొనుటకు వీలుండునని అకాడమీ వారి 

భావము, 

ఈ కార్య కమము [కింద “సారస్వత వ్యాసములు” (పథమ నంవుట 

ములో “ఆంధ సాహిత్య పరివత్చ త్తి)క (కాకినాడ), శారద, ఆంధ 
పత్రిక ఉగాది సంచికలు, ఛారతిి__..అను సాహిత్య పొ తికలనుండి వ్యాసముల 

నెన్నికచేసి సంపాదకత్వను నిర్వహింప వలసినదిగా డా. జి. వి. ను బవ్మా 
ణ్యముగారిని, దానిె పర్య వేకణము సల్పుటకు డా. దివాకర్ల వేంకటావ 
ధానిగారిని కొరుటయెనది. అశు ద్వితీయ సంపుటములో “అము దిత |గంథ 
చింతామణి”, “గంథాలయ సర్వన్వముి, “తెలుంగు, “సారన్వత సర్వస్వము”; 

'వతిభి. “సుజాత”, “కిన్నెరి_ ప (తికలనుండి వ్యాసముల నెన్నికచేసి సంపాద 
కత్వము, నిర్వహింప వలసినదిగా (శీ పురిపండ అప్పలస్వామీగారిని, వారి క్ర 

కార్యమున తోడ్చడుటకై డా. తూమాటి దోణప్పగారిని కోరుటయెనది 

చెని చెరొ_నబడిన సాహిత్య పషతికల సంపాదకులకు, [పచురణ 
క రలకు, చై సంపుటములలో ''పచురింపబడు వ్యానముల రచయితలకు 
కృతజ్ఞతలు చెప్పుట అకాడమీ (పథమ క శ్రవ్యము, సకాలమున కీ నంపుట 
మును సిద్ధ ముచేసి యిచ్చిన డాక్టరు జి. వి. ను బవ్మాణ్యముగారికిని, పర్య వేళు 
ణము చేసిన డాక్టరు దివాకర్ల వేంకటావ ధానిగారికిని, మా ధన్య వాదములు. 
ఆంధ పాఠక జనులు మౌ | సయత్న మును నహృాదయముతో |గహింవగలరని 
విశ్వసించు చున్నాను. 

పౌదరాజూదు 'దెవులపలి రామాను జరావు 
ఠా 

15.4. 19069 కార్యదర్శి 



సుమ చామ సం గథన శిల్పము వంటిది సంకలన (గ్రంథ నంపాదక 

తాము. కంటి కింపయిన రంగుల నేగ్చి కూగ్చి సౌెగభ్య నం వాగిత మైన మనో 

వారా కృతిని మలచుటయి యా కళలోని "క"ళల్యము. సభ్యభాషా సా హిత్య 

వఎలయందు వై విధ్యమ:గాని వైళిష్ట్యముగాని గల సాహిత్య గో క్రియలలో 

సంకలన (గంధములు వెలయుట ఏరిపాటియే. వెలసి నవ్భాదయుల చిత్తముల 

నలరించుటయే కాక నూన్న సాపాతో ్ రగఫ్టమ దై 3 _తన్య;; గుల వంటి సారనస్వశ 

[(వయోజననులు నాధించుటయు కలదు | 

ఇది కవితా సంకలనము కాదు. సారస్వత వ్యాన సంకలనము, సద్యః 

పర నిర్ట్భతిని గిలిగించు కావ్యకదంబము (దాతా గుళు చృమువ ల రస (పస 

వమై స్వాదువై రాణించును. వెస్టసములు కావ్యముల వంటివి కావు. వానిలో 

నెడద పాలెంత యుండునో మెదడు పాలంత యుండును, బుద్ధిని వికసింప 

"జేయు వి వేకమును మనసును కదలించునట్లు చెప్పునవి సాహిత్య 'వ్యానములు. 

అట్టివాని సంపుటి కదళీ గుళుచ్చము వంటిది. వీమర్శయను మేలిమును€గు 

తొలగించినచో, (_బత్యతమగునది సరన మైన సాపింశ్య తాత్పర్యము. పతిత 

మనోరసన కది మకరంద తుల్యము. 

సాహిత్య విమర్శన మెంత ఫాతుమో అంత కళ! “...Criticism 

1s at once a science and an art. As a science, it 10701764 

examination of particular works, observation of their 8014 
and excellences, and (insofar As may be) the induction of 
scneral principles. As an art, it engages in the production of 
stimulating works-” అని స వినుర యొక్క ద్వంద్య రూవ సార్థ శ్యమును 
సంఖావించినా(డు జోనఫ్ టి. పిపి, 

విమర్శ చేంయు చాడు నిమర్శకు(డు. విమర్శ శబ్దము “వియను నువ 

నర్షతోం గూడిన “మృకళ్” ఛాతువు నుండి యేక్చడినడి. ఆ ధాతువునకు సరా 

శ 
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మర్శించుట, ఆలోచించుట, పరిశీలించుట, చర్చించుట మొదలగు నర్గ ములు 

గలవు. కావున నట్టి | క్రియల యొక్క నమావోర రూపము విమర్శ యగును. 
దీనిని బట్టి విమర్శకుండన కావ్య కళాఖండాదులను దర్శించి, పరీక్షించి. 

చర్చించి, వివేకించి, విలువ కట్టి, సమన్వయించి మనోవారవుగా వాని 

తత్వముల నావిష్కరించు వాడంని యేర్చడుచున్నది. “గం 5646 up as 

a critic is to set up as a judge of values” అనిన ఐ. వ, రిచర్త్ న 

వాక్యము వీమర్శక స్ప భావమును జ వ్పెడీ సూత పాయ మైన సూక్తి, 

మవోకవుల కావ్యము లెన్ని యో మవోమహుల విమర్శల వలననే 
మానవ వాదయముల కక్కి కలకాలము వసీంప౯గల స్టితిని సంపాదించు 

క్రొనినవి. కవి తాను పొందిన రసానుభూతిని కావ్యరూసమున జాలువార్చి 
దాని కమరత్వము కల్పించుకొనును. అమర మెన యతని కావ్యములోని రన 
సిద్ధిని, శాను సాధించి, లోకమునకు చాని నందించుట ౨. విమర్శకుడు రచ 
నను వెలయించును. కవికిని సవ్మాదయునకళును నడుమ  వెలనీన వాజ్ఞయ 
వారధి విమర్శకుడు. సరనమెన యొక విమర్శనము కవి హృదయమున 
కర్ర యౌదర్శము. అది యెంత నిర్మలముగ నున్న నంత స్వచ్చ 'మెన 
సాహిత్య దర్శనము సాధ్యమగును. 

(పాచీనులు సంగీత సాహిత్యముల తారతమ్యము నిరూవించుచు 
“పక మాపాత మధుర మన్య దాల్ చనామృత” మని పేర్కొని యుండిరి. 
సంగీతము వినినంత నేపు నవ్య క్త మాధుర్యము మనస్సున న్ఫురించును. 
సాహిత్య మాలోచించిన కొలంది యమృత రుచుల వర్షి ౦చును. ఇందు గమ 
నింప€ దగిన యంళము సాహిత్య రనసిద్ది కాలోచన లీజమని. ఆ యాలోచ 
నయే విమర్శకు మూలకంద మని, 

కార్తి కబ్రాయతే విమృశతి రనభావాకా ఇతి కవిః తస్య కర్మ 
కావ్య'మ్మను భట్టగోపాలుని వాక్యమును బట్టి రనభావములను విమర్శించు పాండు కని యనియు, నతని కరగి కావ్యమనియు నేర్పడుచున్న ది. -కావున, 
కవనమం బే విమర్శన మంతర్భవించి యున్నది. కవి లోక వృ తము నుండి రసభావనములన్న (గ్రహించి, మనమున మధించి, కావ్యమున లోకే తర 
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చర్వణ మొనర్చును. “యేపూం కా వ్యాను నీల నాభ్యా్యాస వళాత్ _విళదీ 

భూ తే మనోముకురే వగ్గనీయ తన్మయీభవన యోగ్యతా 'తీ స్వహృదయ 

సంవాద భాజః సప్చాదయాః8” అను నభినవగు వుని నిర్గ వచనము సవ్చాద 

యులు కూడ రస భావ నిమర్భున మొన్రర్చెదరని సూచించుచున్నది. నన్నయ 

భట్టారోకు(డు కని-_ సవ్మాదయులకు రసము సాధ్యమని “సాధ్యోహి గసో 

యథాతథం కవిఖిః” అని "పేర్కొనెను. రనము సాధ్య మనంగా రనథాన 

విమర్శ వలన సాధింపందగినదనియే భావము: మజియు కా వస్యత్భు యగు 

రసము కావరమున వ్యంగ్య మగునుగ దాః తద్వ్య్యం గ్యార్గ ఖావనమున నాలో 

చనము తస్పక యుండును. ఆనంద వర్గ నాదులు మవోభాగ తాదుల యందు 

పరమ వ్యం గ్యమగు రనవును విమగ్శించి నిరూపించుట వలన త చ్చర్వణాను 

భవనములు సవ్భాద యులకు నులభ సాధ్యములగుచుండుట (సిద్ధము కదా! 

త _త్త్వ్వద్భష్టిగల సాహిత్య విమర్శకులు ఆశ్మదర్శ్భనముచేయు విద్య యాధ్యా 

త్మిక విద్య యనియు, రసదర్శనము చేయు విద్య సాహిత్య విద్య యనియు 

వి వేకించుకొని, రసదర్శన మాత్మద ర్భనము వంటి దనియే ఛావించి “రసో 

వె సః యను (కుతిని సాహిత్య పదముగ నన్వయించిరి. పరా బేవిని “విమర్శ 

రూవీణీ విద్యా” అని విమర్శ రూపిణియైన విద్యగా భావించిరి. కావున కవి 

సవ్భాదయులు పొందు కావ్యరసానందము రనభావ విమర్శ [పభవమనుటలో 

వి ప్రతిపత్తి లేదు. 

ఇట్టియెడ విమర్శకుడు కవి సవాదయుల నడుమ నిలువబడి విను 

ర్శించునది యేమి? యను వళ్న యుదయించును. విమర్శ కాలంబన మగు 

నది కవి నిర్మిత మైన కావ్యము. ఆ కావ్యమున కావల (నష్టయున్నాండు. 

ఈవల సవ్ఫాద యు(డున్నా (డు. విమర్శకుడు మొదట కావ్యమును నిర్మిం 

చిన కవిని గూర్చి విమర్శించును. అతండు |వతిపాదింపం దలంచిన వస్తువేది? 

దానిని (వపంచించుటలో నాత6డెట్లు కృతకృత్యు, డ య్యెను? కవి వ్య_క్రీగత 

జీవిశ విశేషములుగాని, నమళశాలీన సాంఘిళ వృ త్రములుగాని యతని శావ్య 

రచన కుపపోషకములె యందు? (బతివింబిం చిన నా? అన లది కావ్య మగునా 

కాదా? ఇ'శ్యాది అంశ ములను విమగ్శించును. ఆవెని సహృదయ పరమైన 

యంథములను జేపట్టును. రనము సామాజిక నిష్టమగుటచే తదనుఖభూతి! 

సవాదయు(డే (పమాణము, కవిలో "ళా దాత్మ్యము పొంది శావ్య న్భజన 
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వ్యాపార కీలమును బరిశీలించిన యా విమర్శకు (జే సా మాజిక స్థానీయు.డై 

యున్నాడు, అతనికి కావ్యర సానుభూతి కలిగినప్పుడు, తదనుభూతికి కార 

ణములె న కావ్య దవ్యములను గూగ్చి యోచించును. కవీ వాని చేయే విధ 

ముల సంయోజించి |పపంచించుటచే నేయే రనభావాదులు కల్లుచున్నవో 

విమర్శించి, గుణదోషాదులను వివేకించును. సామాజికుండు సామాన్యముగా 

కావ్యరసాస్వాదనమును పాడభాది రసాస్వాదనము వలెనే గ్రహించి యానం 

దించును గాని యా యనుఖభూతికి హేతువులె న [దవ్యముల సంయోజన 

శిల్పము నెబు(గక పోవచ్చును. విమర్శకుండా రవాన్యము విప్పి చెప్పుము. 

అట్లని యత.డు కపవివల( గావ్యము నిర్మింప జాలక పోవచ్చును. కాని 

కావ్యనిరాన్టిణ మర్మము లెలింగిన కుళలు(డై యుండును. 

కవిసామాజికులతో నెంత నవోనుభూతి నొందినను విమర్శకుడు నొక 
వ్యకి యే. అతని కుండెడి యభిరుచు లాతని కుండును. అవి నివృతపాత 

మైన విమర్శనమున కడ్డము కావచ్చును. అప్పుడు సాహిత్య [పయోజనమే 

భగ్నమగును. కాని బహుశా వ్రు విజ్ఞాననిధియె సాహిత్యము నాపోశన పట్టి 

దానినొక తా_త్రిక దృష్టితో సమన్వయము చేయగల మనీషి. 'యెవ్వండో 
' సమర్థుండై నూతన దృక్సథముతో సాహిత్య విమర్శ సద్దాంతములు వెల 
యింప వచ్చును. ఆనందవర్హ నాఖినవ గువూదు లట్టవారు, కాని అట్టివారు 

లెక్కకు కొద్దిమంది మాతమే యుందురు. అట్టివారు స్థిర పరచిన సాహిత్య 

సిచ్చాంతముల నాదరువుగాం జీనికొని విమర్శించువారు సం|పదాయాను 

సారులు. ఇందులో మొదటి వర్షము వారిని సాహిత్య శ స్త్రకారులనియు! 

రెరడవ వర్గము వారిని సాం [పచాయిక. విమర్శకు అనియు జేర్కొన 
వచ్చును. 

సాహిత్యము [పవావహా తుల్య మైనది కావున సిర మె యుండునది 
నాదు, కాలానుగుణముగా గతిని మార్చుచు, రూపమును మార్చుచుః 
కొం|గొ త్ర శోభలతో ముందుకు సాగిపోవుచుండును. దానిలో నువనదులు 
చెక్కు. చేరుచుండ వచ్చును. ఆయా భామ సవంతులతో నంబంధ చాంధవ 
ములు కలిగిన కొలది సాహిత్య దృకృథములోను, అశ్లై యభిరుచులలోను, 
విమర్శ, పద్ధతులలోను మార్చు లేర్పడుచుండుట నవాజము. అట్టి తరుణము 
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నందు (వఖ్యాత (పాచీన సాహిత్య సిద్దాంతములే విమర్శకులకు ( బిమాణ 

న్న కావం | సో కియలతోపాటు, నూత్చ్ప విమరున సద ములుగా నిలువక నూత్న కా నీ (కీల త్న 3 ద్ద 

తులు కూడ వెలయుచుండును. అవి రెండు మయుడు విధములుగా కాన 

నగును. ఒకటి :. పగింసిరాగత మెన ఇాప్రీయ దృక్పథము) నవలంబించుచు. 

గొన్ని యెడల నూగన దృకృథములను, సీధాంతములను వెలయించుట. 

రండు :_ సిరగంసరాగగత మెన బిపి "త్య సీదాంతములను వూరిగా (దోని 
చ... a) వాన 

రాజని యస్య సాహిత్య సం|సదాయములలొని గద్దాంగ ములను నకి 

వానిని స్వీయ సాహిశ్యమున సమన్వయింకి యత్నించుట. మూడు :-_ 

సం; పడాయ ఏద మెన గిదాంగములను, నూతన దృక్పథము లను య థావ ఢి? - థ 

కాళముగా సమన్వయించి యొక మభ్యేమాగ్గమున విమర్శనము సాగిం 
చుట, నాల్లు :. లతణమునకు లొంగక స్వాతం|త్యముతో రచింపంబడు 
కావ్యమును విమర్శించు నెడ దాని స్వభావమును బటి సాహిత్య (ప్రమాణము 

లను [కొత్తగా గల్పించుకొని విమర్శించుట. ఐదు :_ కేవల దోమైక నిరూ 
పణ దృష్టితోడనో లేక యఖిమాన (ేరితమైన దృక్పథము తోడనో విమర్శ 
నము సాగించుట. ఈ మార్గ భేదము అన్నియు విమర్శకుండు పాటించు 
నొాయా (పసమాణములను బట్టి యేర్పడు చుండును. (పతిఖా (పధానమెైన 

సాహిత్య జేతమున సామాన్యముగా శాశ్వత నిరంకుళ (పమాణములకం 
(Absolute standards) సా వేత _(పమాణములే (Relative standards) 
యెవీశణీయములు. ' 

ఎట్టి (పమాణముల నుపయోగించు విమర్శళుడ్రై నను సారన్వతమః 
నకును పిమర్శనమునకును, సాహిత్వమునళును జీవితమునకును, శావ్యమున 
(కళ కును రసానుళూతినికి గల నంబంధముల( గూర్చి విశ్వజనీనములై న 
కొన్ని | వాథమిక నాహిత్య నూత ములను విస్మరింవ6 జాలడు, కావ్యము 

యొక్క. ఆకృతిని గూర్చి చెక్కు విధముల నులళ్తే ఖంప వచ్యునుగాని 
యాత్మను గూర్చి యన్యముగా వీిమర్శించుట పొనంగదు. సర్వ సాహిత్య 

ప్రయోజనము రసానంద మైనప్పుడు, తల్ల త్య శుద్ది యందు వెదరుపాటు లేక 
విమర్శనము సాధించుట విశ్వజనీన మైన వద్దతి. కావ్యమునకు రసము [పాణ 
మైనచో విమర్శనకు తన్నిరూపణ మే పరమార్థ మగును. 
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తెలుగులో సాహిత్య విమర్శ నూ జేళ్ళ నుండి వి స్తకిల్లుట యాగం 

భించినది. అంతకు. బూర్వమున్న విమర్శనము చవాలనటఅకు లతణు (గ౦భ 

రచన రూవమునను, వ్యాఖ్యాన రూపమునను వెలనీయున్నది. ఆంగ్ల 

సాహిత్య [పథావము పడిన యాం[ధ నాహిత్యమున నూతన సాహిత్య 

(వ[కియలు పల్ల వించినవి. వానికి నారుపోసి వెరు చెసిన పితామవాుండు 

కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులు, ఆయన "పెట్టిన మొక్కలలో 'వెద్దదె 

శాఖోవశాఖలె విన్తరిల్లి, విరివైన కావును కాచి, వ్యాస విస్తారమును 
వెంచుకొనినది విమర్శవిటపి. కావున వీరేశలింగమునకు పూర్ణము వెలసిన 
విమర్శ యంతయు నొక కోపకుం జెందును ; ఫీరేశరింగము మొదలుగా 

వెలనిన విమర్శ యొక కోవకు( జెందును. పూర్వుభాగమున విమర్శ |పధా 
నముగా ననువాదరూవ మైనది; ఉత్తర భాగమున వెలసిన విమర్శ (వాచ్య 

వాశ్చాత్య సాహిత్య సీద్దాంత సమన్వయ రూప మెనది. కావున ఆంధ 

విమర్శ చరితను స్థూలముగా (పాచీన యుగమనియు, నవీనయుగమనియు 
విభాగము చేయవచ్చును. 

(పాచీన యుగమునందలి యాం ధ విమర్శను శిండు (వధాన శాఖ 
లుగా విభజింపవచ్చును. అవి ; 

1. కవులు స్వీయ కావ్యములయం దొనర్చిన కావ్య విమర్శ. 

బి. లతుణ (గంభకర్తలు వెలఅయిం చిన సాహిత్య విమర్శ. 

1. కవి కావ్యవిమర్శ లా సామాన్యముగా సాహిత్య నిర్మాణము 
వెంట విమర్శ విధానమును రూపొందుచుండును. కావ్య నిర్మాత మొన కవి 
తన్న రాణ. మరస మెఖింగిన శిల్సి యు వె కావ్యస్వరూవ స్వథావముల కను 
గ్గుణమైన అతణములనందు పొందు పజుచును. “అట్టియెడ కవి తన కావ్య 
వై శీహ్యము. వెలుకపణుచు (ప్రణ్యక గుణములను శావ్యముఖమున నూచిం 
చును. అట్టి మూచనలవలన దత్కావ్య రచనా ఫిధానమును విమర్శింవ(దగిన 
మార్గములు శేట'తెల్ల మగును... 

బు 
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ఆం|ధ సా హిత్యమున న” దికవి యైన నన్నయభట్టాగకు డే యిట్టి వద్ధ 

తిని తన కావ్యమునం (బవేళ పెట్టినాడు. నన్నయ తన కవితా లతణములను 

గూర్చి చెప్పుకొనిన యీ సద్యము మాడుడు : - 

“సారమతిం గవీం దులు [ఎ నన్నకథా కలిళారు యు కిలో 
కళ! అలా క 

నారి మేుణునా నిగగు తగ గమ్యత 'నొాదగింప నొ 

నాగుచిరాగ్గ నూ కినిధి నన్న యభట్టు 'తేనుంగునల౯ా మవో 

భాగత. సంహిఆార చన బంధుర) డయ జగ ద్దీతంబుగన్ .” 

నన్నయ కృతిని బగిశిలించిట కీ పద్యనున 'భేర్కూనబడిన కవిత్వ ళిల్చ్ప 

ధర్మము లెంత యో తోడ్చడ6గలవు. ఇట్టివి సూచనా మ్మాతము లెనను 

కావ్యనిర్మాణ విధానమును దర్శించుట కేర్పటిచిన వాళాయనముల వంటివి. 

తెలుగు కవు లిట్ట నూచనలను తమ కావ్యములందు నిబంధించి తమ కావ్య 

సృష్టియందు! దా మవల౦బించిన విధానములను వెలువరించిరి. అవి తరువాతి 

సాహిత్య విమర్శకు వీజపాయము లై సరిఢనిలి నవి. 
న. 

నన్నయాది కవులు తమ కావ్యములం దిట్ట సూచనలు |వధానముగా 

నాల్లు మార్షములందు వెలువరించుట యెనది అవి : 

క్ ల 1. స్వయ కావ్య వైశిష్ట్య నిరూవణను. 

2. పూర్వ కవి న్రుతులు, 

5. కుకవి నిందలు. 

4. కథా నందర్భములయం దొనర్శిన వరోత విమర్శలు, 

1. అలు6గు కవులు స్వీయ కావ్య లతణములను  |అాయికముగా 

వారి కా వ్యానతారికలలో. బేరొనుటం గాంచెధము. నన్నయ వలెనే, 
తిక్కనయు. నెజా (వెగ్గడయు, నన్నిచోడ, సోమనాథ, | శ్రీనాధాథలును, 
(సబంధ కవులు నిట్టి మ ౫్యాదను పాటించినట్లు పరిశీలకులు గు_రింసవచ్చును. 

(ప్రాచీన కావ్య మర్యాదలలో, (విభానముగా(€ గనవచ్చు మార్గ చేశీ 

పొద్దతులును, ఆయా మార్గ ముల ననునరించిన కవుల శావ్యర చనా పద్ధతు 
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లలో? గాననగు భేద సొద్భశ్యములను కవుల సూచనల వలననే [గ్రహించు 

టకు వీలగుచున్నది, 

రి వే పలి జ 1 తెలుంగు కవులు నూత్న కావ్య |[ప|క్రియలను శేపెట్లి నిర్వహించిన 

విధమును, వాని వైశిష్యముల 'నెటుంగుటకు( గూడ కా వ్యావ తారికలలో 
౬. ట్ర 

వాలొనర్చిన యిట్టి సూచనలే తోడ్పడుచున్నవి. ఉదావారణమునకు : పింగళి 

సూరన ద్వ్యర్థి కావ్య పక్రియ నా[శయించి రాఘవ పాండ వీయమును 

రచించుచు.._ 

“శెండర్హ ౦బుల సద్య మొక్కటియు నిర్మింపంగ శక్యంబుగా 

కుండుం దద్గతి కావ్య మెల్ల నగునే యోహో యనం జేయబే 

పాండిత్యంబున ; నందునుం 'దెలు6గు కబ్బం బద్భుతం బం|డు ద 

యం జెవ్వాం డిల రామభారత కథల్ జోడింప భాపాక్ళతిన్ ” 

ఇత్యాది పద్యములలో నాతం డనుసరించిన ద్వ్యర్థి కావ్య రచనా విధానమును 

వివరించుట (పసిద మె యున్నది, 
ఫి 

సమకాలీన కావ్యర చనా పద్దతుల విమర్శనముచేసి స్వీయ కావ్య 

వై శిష్యుము నెణి(గించిన కవుల వాక్యములు తులనాత్మక పరిశీలనమునకు 

గీటురాశ్తై వెలయు చుండుట గమనించుచున్నాము. ఉదాహరణమునకు__ 

అవూర్వ కల్పనా మవానీయమె కల్పిత కావ్యముల కొజ్జబంతి యగునట్లు 
కళా పూర్ణోదయమును రచించిన సింగళి సూరన పద్దతిని విమర్శించి మి (శి 
వృత్తము గల కావ్యము యొక్క వెశిష్యమును (బలిపాదించిన రామరాజ 

భూషణుని యీ (కింది వాక్యము లందులకు( చార్మా-ణములు, 

శ -శ్ఞేవల్ర కల్పనా కథలు కృతిమ రత్నము లాద్య సత్కథల్ 

-వావిరీ పుట్టురత్నము లవారత నత్కొవి కల్పనా విభూ 

"" పావవా పూర్వవృ త్రములు సానలు దీరిన జాతిరత్న ముల్.” 

ఇచే శెలుంగు: వాసోయొక్క. మాధుర్యామును, చేశ భాషలలో. దాని 
కున్న. విశిష్ట స్థానమును, సంస్క తాం[ధ భామల కున్న నంబంధ మును 'దెల్పు 
(శ్రీనాథ, "(శ్రీకృష్ణ చేవరాయాదుల వాక్యములు తెలుగు వారి మన్ననల 
నందుకొని యున్నవి. 
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౨. తెలుగు కనులు కా 'ఎ్య్యావ తా రికలలో 6 బూర కవినుతి చేయు 

సత్సం[ పగాయమును బాటిం చియుండిగి. దానివలన గవికాల నిగయమునశే 

గాక పూర్వ కవులుట 'నాయా కవులకున్న  యఖి| వెయనులనగు. దెలియు 
(nn నా 

టకును. (పాచీన కవుల కవ్యగులందలి 'యొుయ్ే్ విశ్వ గుణముణన్ము గహించి 

యాయా కవులెట్లు వంగి కావ్యములందు నిబంధించిరో పరీళలీలించుటకును, 
(1 

కవుల దృకృథ ములలొా నున్న సొద్భళ్య శిదముల తుల సాతక విమగ్భనము 

కును కీలు కలుగుచున్నది. ఉదావిరణముసుకు ఈ [కింది పద్యములను గమ 

నింక దగును, (1) ఎ అా_వెగ్గడ తిక్కన కావ్యక ఇా వై భపమును స్సుతిం 

చిన విధము. 

“కన కావించిన సృష్టి త కొ. లుల నేగంగాదు "న "నేముఖం 

బున దా బల్కిన పల్కు. లాగమములై హొలొందు నా వాణిభ 

రను నీశం డొకగుండనా6 జను మహ'త్వ్వి నిం గవి | బవ్మా సె 
ఎంట 

వినుతిం తుం గవి తిక్కయజ్వ నఖిలోర్వీ దేవళాభ్యగ్చితున్ .” 

వి, శ్రీనాథుడు కా శీఖండ మున పొచీన కవుల కవిత్య గుణములు 

తనయం బెట్లు మేళవిం వ(6బడినవో వేమా రెడ్డి ముఖమున వెల డించిన విధ 
(rT 

మును గాంచుడు ; 

““వచియింతు వేములవాడ ఖీమన భంగి 

నుద్దండ లీల నొక్కొక్క మాటు; 

భాసింతు నన్నయభట్టు మార్గ ౦బున 

నుభయ వా క్చొఢి నొక్కౌక్కమాటు; 

వాకుత్తు తిక్క యజ్య (ప్రకారము రసా 

భ్యుచిత బంధముగ నొకోక్కమాటు; 

సరిఢవింతు (కబంధ పరమేశ్వరుని కేవ 

నూకి _వైెచ్చితి నొక్కాక్కమాటు; 

(లి) సాహిత్య (ప్రగతిని నమీజింపంగల కవి తత్స్పురో భివృద్ధి! ము *ల 
కారకులై న (పాచీన కవుల సేబావై భవమును స్తుతించు. పద్యముల వలన 

సాహిత్య చరిత స్మ్రరింప బడుచుండును. 



౫|| 

ఉదా: “మహిముళా వాగనుశాననుండు నృజియింపన్ గుండ లీం|దుండు త 

న్మవానీయస్థితి మూలమె నిలువ, (శ్రీనాథుండు [పోవన్, మవో 

మహులె సోముడు భాస్కరుండు వెలయింపక౯ా సొంవువాటించు నీ 

బహుళాంధో మయ [పపం చమున( ద త్చాగల్భ్య ముహించెదన్ , 

కలరు. వారు రతి నందుకొనిన కావ్యములలోని కృ త్యవ తారికల వలననే 

కాక యా శ్వాసాద్యంత పద్యముల వలన(గూడ వారి కవితా వె భవము 

స్పష్టమగుచుండును. ఉదా : కతన దశకుమార చర్మితమును తిక్కన 

కంకిత మొనర్చి యంచా మనీషి మపహానీయ కావ్యగుణములను స్తుతించి 

యుండుట (వనిద్ధము. “ఉభయ కవిత్వ తత్త్వ విభవోజ్వలుం. డైన తిక్కన 

సంస్కృ శాం ధ కవిత్వములు వెలయించి ఉభయకవి మిత బిరుదము దాల్చే 

నని యా కావ్యము వలన దెలియనగుచున్న ది, 

(4). కృతిక రలే కాక కృతిథ రలెన (పాచీన కవులు కొందణు 
) 2 

కవు లిట్లు వెలువరించిన భావములు సూ[త[పాయములె యుండుట 

వలన వాని స్వరూప న్వథావముల నిదమిద్ధముగా. 'దెలిసికొనుట కొన్ని 

యెడల క్షి ష్టతరమై యున్నను దమతమ దృక్కోణమనుల నెజిగించి ఖావితర 

ముల వారికి విమర్శ మార్గములు నావిష్కూరించిన (పాచీన కవు లభినంద 

నీయులగుచున్నారు. 

8. _ కావ్యదోషములను కుకవి కవిత్వములం దారోపించి, వారిని 
నిందించుట తెలుగు కవుల సం పచాయము. వాని వలన కవులు తమ కావ్య 

రచనలను నిర్దుష్టము లుగా దీర్చి దిద్దుటయందు గర్జించిన శావ్యదోషము 
లను చెలియుటకు వీలగుచున్న డి, 

4,  కెందణఖు కవులు తమ కావ్యములందు( గథాకథన సందర్భము 

లలో ( గావ్యగుణ [పసక్సులు వచ్చినవ్పుడు పాతల ముఖమున స్వీయ కావ్య 

రచనా వె భవమును వర్ణించి చెప్పుకొనుట( గాంచెదము. అటి ఘటము 
రు బ 

లాయౌ కవుల సాహిత్య సీదాంతములను, కనిత్యాభిరుచులను బటి యిచు ధ ట్ ఎ 
చుండును. 

“" ఉదావారణమునకు _ పింగళి నూరన పూర్ణా దయమునం గల భాపిణీ 
వౌ త ముఖమున బలికిం చిన పద్యము : 
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“ చలువగల వెస్నెలల చెలువునకు సౌరభము గలిగినను 

సౌరభము( జలువయు. దలిర్చం 

బొలుపెనంగు కప్పురవుం బలుకులకుం గోమలత 

నెలకొొనిన సనెరభము6 జలువ ససయుం గో 

మలతయును గలిగి జనముల మిగుల బెంపిసంగు 

మలయ పవనంవు గొదమలకు మధురత్యం 

బలవడిన నీడు మణి కల దశల వచ్చు. గడు 

వెలయం౭గల యీ సుకవి పలుకులకు నెంచస్,” 

(డ్రైభావతీ (పద్యుమ్న మున నిందుని ముఖమున శుచిముఖి 

మును [దిశంసించిన పద్యము = 

“బ్బ సంస్కార మెచ్చటను జాగ. నీక 

పదమై। తి యర్థ నంపదల.6 బొదల. 

దలంవెల నకి వతను (బదివిత ముగా 
గొ "mM 

బునగు క్రి దోషంబు పొంత బోక 
యా కాంశితన్ఫూ రి యాచరించుచును శా 

భాచం[కమ। కియ గడవం జనక 

వక్ళతార్హ భావంబు పాదుకో నదుకుచు 

నుపవ త్తి యెందు నత్యూర్థి తముగ 

నొకట బూరో తర విరోధ మొంద కుండ. 

ద తదవయవ వాక్య తాత్పర్య భేద 

ములు మవో శావ్య తాత్సర్యమునకు నొనరం 

బలుక నేర్చుట మవో తవః ఫలము గాడే! 

చాతుర్య 

ర్, కాన్యనిబద్దములు కార (ప్రసిద్ధ కవులు వెలువరించిన శావ్యలకణ 

విమర్శలు చాటువులుగాం గొన్ని లఖించుచున్నవి. చాటు పద్యముల 

కో_ర్ఫ్భత్వ వాదము లెట్లున్నను (వాచీన కవుల విమర్శ దృక్సథముల నవి 

ఛందోమయ వాక్కులలో( జాటుచున్నవి. ఉదా 2 అల్లసాని పెద్దన 
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కవిత్వ లక్షణములు చేరొ్మనిన “ఉత్చలమాలిక (ప్రసిద్ధము. మణి యు 

నాతని .... 

=. “ఘనతర ఘూర్హరీ కుచయుగ |క్రియ గూఢనుగాక దావిడీ 

సనగతి కేటగాక యరచాటగు నాం| ధవధూటి చొక్క_పుం 

జనుంగవ లీల గూఢతయు జాటుతనంబును లేకయుండ జె 

ప్పినయచె పో కవిత్వ మనిపించు నగిం చటు గాక యుండినన్ ”” 

అను వద్యము రసికుల జివో గముల యందు చిగకాలముగా వసించు 

చున్నది. 

ఆం|ధ లతణ (గంథములు : 

ఆం|ధ సాహిత్యము పభవించు నాటికే సంస్కృత నున సాహిత్య 
సిదాంత చర్చ పరిపక్వాదళ నందుకొని యున్న ది. సంన్క్బృత భామో నాహిన్య థి 

ముల యందు నిష్లాతులె న (పాచీనాం్యధ కవుల కావ్యనిర్మాణము అందును, 

సాహిత్య విమర్శ యందును సంస్కృత (గంథముల నే [పమాణములుగా 

(గ్రహించి యుండిరి. అట్ల గుటచే. చేళి మర్యాదల కంత (వామాణికత్వుము 

సిద్ది ౧పక పోను. 

ఆం|ధకవు లొకవెపు సంస్కృ తేతివోన పురాణ మవో కావ్యముల నను 
వదించి యాం ధసాహిత్యమును సమృద్ద మొనర్చుచుండగా( గొందటు కవులు 
తెనుగున లతుణ| గ ంథనులను నిర్మించు నుద్యమము గూడ సాగించిరి, ఈ 
నరణిలో విన్నకోట వెద్దన కావ్యాలంకార చూడామణి, అనం తామాత్యుని 
రసాభరణము, గౌరన లత్షుణదీపిక, భట్టుమూర్రి నరనళూపాలీయ మను 
చెరుగల కావ్యాలంకార నం|గవాము, చ్రితకవి “పెద్దన లక్షణ సారనంగ 
వాము. గణపవరపు వేంకటకవి సర్వలతణ' శిరోమణి మొదలగు సాం[ద 
లతణ (గ్రంథములు, సిద్ద ములు. 

తి (ప్రధానముగా .సంస్కృృత లఅతణ (గంథభములలోని సిదాంతముల 
కనువాద :|పాయములే. నె లకణ కర్తలలో, గొంద జెడ నెడ స్వీయ 
భోదములశు జోడించి కొంత స్వాతం తము వహించీనను సంస్కృత లతుణ 
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గంథనుల కున్న _సామాణ్య బుద్ది "తెలుంగు కవులకు వీనిె నున్నట్లు కాన 

దాదు. అట ని వాని పిళివమ వ్య కి త్వములను విన్మరించుటకు వీలులేదు, వీరం 
న. 6౬ న్ 

దును పఠన పొఠనాదుల కనువై న పద్దతిలో లక్షణములను ఛందోమయ 
ముగా నిర్మిం యత్నించినారు. ఉదావారణములుగా స్వీయకవిత్వమును, 
కొన్ని యెడల (పాచీన సంన్క్బృత కవుల పద్యువ ల భం గ్యంత రాను వాదము 

అను, కొన్న యెడల డ్రసీధాం|థ కవుల పద్యములను గ కొసుటయుం గలిగి 
a) చ. 

నది. వారిలో ఛంది వ్యాక రణ రు కంది లక్షరాాయలను జోడించి (గ్రంథ 

నమ; గతకు(6 దిటు డిన వె గున్న్నూగు., 

ఒక సాహిత్యములో సా హొత్యవిమగ్శకు. [బమాణభూశినులై న లతణ 
(గ్రంథములు వెలసిన వన 6€గా నాభావలోో సొపింత్థ విమరగ్భ పుష్కల ఎగా 
వెలి పిరిసినదని తాత్పర్యము. కావున) ఆం(ధ కవులు తమ ౪*వ్యములలో 

"వెలువరించిన విమ న్యాశ్మక మైన యఖి పాయములును, ఆంధ అతణ (గ్రంథ 

కర్తలు వెలయించిన లక్షణ శి? న్ర్ర ప*జ్మయనును అ్రైంచీనాంధి సాహిత్య 
ముని నుసంవస్ఫి మై యున్న విమర్శను జూటి చెప్పుచున్న వనుటలో వి పెతి 
పత్తి లేదు, 

(పొచిన "తెలుంగు సా హిత్యమునం బిక్కు. సాహిత్య [పకియలు వెలసి 
నవి. వెక్కు మవో కావ్యము లవతగించినవి. వాని సర్య్యాలో చనన వండిత 
పరిషత్తులలో జరుగక యుండి యుండునా? గురుకులములలో నాభార్యులు 
శిష్యులకు బోధింపక యుండి యుందురా? రాజసభలల్* షట్నాన్ర్ర పండితులు 
త త్కావ్యముల నిగ్గు కెల్చక' యుండి యుందురా? సా హిత్యోపాననమ: బరి 
గాడి యె సభ్య సమాజములో నాహిత్య పర్యాలో చనను, వరిశీలనము, నవిమ 
ర్భనముగా జరిగి యుండదు? |పొచీన మవోకవు లందరు విద్వజ్ఞన సభలలో 
దమ కావ్యముల నుంచి "వారి మన్ననల నందుకున్న వారు కారా? అట్టి పరి 
స్టితు లన్నియు శ్యాస్త్రీయవిమర్శ సాహిశ్యము సంపన్న మె యున్న దనుటకు 
సజీవ తార్కాణములు కాబా? 

కానీ ఐారు హిమవన్నగ నన్నిభులైన సంస్కృత లాతణికుల సాహిత్య 
సిద్ధాంతములను బరమ పేమాణములుగా నమ్మినవారు. తత్సంస్కారముతో 
కావ్యర చనను, విమర్శను వెలయించిన చారు. చారి కాన్య విమర్శలు వా[గూ 
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పము వరిష ద్వేదికల నలంకరించి యుండవచ్చును. వ్యాఖ్యాన రూసము లె 

శిష్యుల ముఖ చిటికలలో వాజ్మయ (గంథములుగా. బదిల పలుపబడి యుండ 

వచ్చును. వానిని | బచుకించుట కిప్పటివలె ముదణ యం| తము లేవి? అట్టి 
(ప్రచార సాధనములేవి! అట్టి సౌకర్యములున్న చో సోమకవి వనుచర్మి తకు 
రచించిన విద్వజ్ఞన రంజనీ వ్యాఖ్య (కీ. శ, 1750, వంటి వ్యాఖ్య లెన్ని 
లభించి యుం డెడివో. ఉపలభ్య మగుచున్న (ప్రాచీన. విమర్శ పద్దతులలో 
వ్యాఖ్యాన మొకటి. మ అన్నీ పద్ధతులు వెరనుసరించి యుండిరో!; ఏడెనిమిది 

శ తాబ్బముల కాల మెంత సాహిత్య విమర్శ లేనిదే యుత్సమ సాహిశ్యవు; 
తన మనుగడ సాగించినది! యు త్తమ సాహిత్య సంస్కారము జాతిలో సజీవ 
ముగా నిలచియయున్న ది? 

సాహిత్య | పమాణము లున్న యెడ విమర్శనము నిష్పాతీకముగను, 
నిరుషముగను, జరుగుట కవకాళశ మున్నది. లతణ (గంధములు (పతిఖా 
వంతు(డై న కవికి (పతిబంధకములు కావు. కవుల నూత్న కల్పనలు, నవ్య 

(ప్రయోగములు సాహిత్య శాస్త్రమునకు సరికొ త్త కానుకలు. |పొచీన 
నాహిత్యమునందు తెలుగు కవులు స్వత౦ తిం చిన సంద ర్భశులు కలవు! 
వాని విలువలను బరిశీలించి సమాణ బుద్ధితో గౌరవించిన విమర్శక లోకము 
కలదు! 

లి 

ఆంగ్ల భాషా సాహీత్య (ప్రభావ మాం |ధ సాహిత్యము వె, బాగుగా? 
బడిన కాలవ్ను ను౦డి _ అనయా కీ శ. 19న శతాబ్దపు టుత్తరార్థ్యము నుండి 
_ తెలుంగు విమర్శలో నూతనా ధ్యాయము (పారంభ మెనది, పాశ్చాత్య 
సాహీత్య (వష్మకియలు ఖారతీయ భాషా సాహీత్యములలో వలెనే తెలుంగు 
నందును, గొంటొ త్త. చైతన్యమును గలిగించినవి. పాశ్చాత్య సోహీత్య 
సిశ్రాంతముల నభ్యసించిన పండితులు తత్నంస్కారముతో మాతృభాషా 
పాహేత్యమును బరిశీలింప మొదలిడిరి: సాహిత్య [ప కియలలో వై విధ్యముతోం 
గూడిన నూతన [ప్రయోగములు జరుప మొదలిడ్5: దానితో వాని పర్యాలో 
చనము మొదలైనది... [వకియా వి నృృతి విమర్శ ఇ తమును విశాల 
మొనర్చినతి: , . 
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ఆంగ్ల సాహిత్య మాధునికులలో నూత్న సాహిత్య చై తన్యముతో 

పాటు, వ్య క్ని స్వాతం (త్యము, దేళస్వాగం[త్యము, వా క్స్వాతంత్యము, 

ఆర్భిక స్వాతం త్యము మొదలగు నుజ్జ్వల సాంఘీక భావములను "రశ త్హించి 

నది. ఆంగ్ల భాషా సాహిత్యమువె వ్యామోహ మెంత బలిసినదో దేవభాష 

అపి నంత భక్తి పహత్తులు వెలసినవి. [పొగ కట్టుబాట్ల వె తిరుగుబాటుతో 
ఇ... పా గాత (7 మెటా 

బాటు సరపాలన పె తిగుగుబ*టు జరిగినది. విశ్వవవగాజ దృష్టితోపాటు సరా 
జా . ఇ ఇ oo “8 ప్లాభ్యుదయ ద్భష్టి పొటమరించినది. సృజనాత్మక చె తన్యముత పాటు విమ 

'ర్భాత్మ్శక మైన దృక్పథము విన గిలి నది. 
ఎవ ₹₹ొ 

బహుముఖములు ౧” బిల్లుబికిన యీ జాతి చై తన్యమును (బకటించు 

టకు మ్ముదణయం[ తము లవతరించినవి. డీ. శ. 1881వ సంవత్సరములో 

"తెలుంగు వ్యతికను వెలువరించు యత్నము జరిగినది. 1888లో మొదటి 

తెలు(గు దినస్మ తిక (పచురింపంబడినది. 1588లో మండిగల వెంకటరాయ 

శాస్త్రిగారి నసంపాదకత్వమున “వృ 'త్తాంతిని! అను తెలుంగు వార ప తిక వెలనీ 

నది. 1842లో పుట్టి 8 నంవత్సగములు జీవించిన “వర్శమాన తరంగిణి” 
ఆం|ధ మవోభారత మును, కొన్ని (పబంధములను, శతకములను (బచురించి 

నది, ఆవెన 1861లో దిన వార్తామణి, 1862లో హిత వాది యను వార్తా 

ప్మతికలు వెలువడినవి. ముట్ట మొదటి ఆంధ సాహిత్య వ తిక “నుజనరంజని”. 

వింజమూరి కృష్ణమాచార్య, బహుజనపల్లి సీశారామాచార్యుల _ సంపాద 

కత్యమున నది 1862లో మొదలయి 1867” వణకు (వచురింపంబడినది, 

చిన్నయనూరి రచనలందు (పకటితములై నవి. అవెన (శ్రీ యతిణి (1808. 

1865) యను సాహిత్య ప్మతిక ; తత్వ బోధిని (1864.70) యను (బవ్మా 

సమాజమువారి పత్రిక, వెలువడి సాహిత్య సేవయు, సొంఘికసంస్కార 

(పదారమును నెరపినవి. 

మవోమహోోే పాధ్యాయ కొక్కొండ వెంకటరత్నము పంతులుగారి 

నంపాదకత్వమున 181లో వెలసిన ఆంధఖాషా సంజీవని యను మానవ తిక 

సార్ధకనామయను కీర్తి ని గడించినది. ఆ సతిళ సాహిత్య సాంఘిక రాజకీయ 

నై తిక విషయముల “ప నమూల్యములైన వ్యాసములను (పళకటించినది. కందు 

2 
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కూరి వీరేశలింగము పంతులుగారి శుద్దాం|ధ భారత నం| గవాములోని నభా 
పర్వము మొదటిసారి యీ వ్యతికలో, (బచురిత మెనది. వడ్డాది సుబ్బారాయ 
కవి రచించిన “భక చింశామణి' యించే _పకటింపంబడినది. ఆెన 18”7లిలో 
మచిలీపట్టణము నుండీ వెలువడిన పురుషార్ధ ప్రదాయిని (18/2_78) వీరేక 
లింగము వంతులుగారి నంఘనంన్యరణ వ్యాసముల కాల వాల మైనది. న్వధర్శ 
(పకాళిని (1878-76): నురీరంజని (1878_1889), నకలవి ద్యావర్డ ని 
(1878 _79) దైవ్మోనందరంజని, (1874) లోకరంజని (1874), విద్య 
న్మనోవోరిణి (1874) మొదలగు పతికలా కాలమున నముచితపా[త నిర్వ 
హించినవి. 18'74లో కందుకూరి వీశేశలింగము పంతులుగారు వి వేళవర్ద ని 
యను ప్మతికను [పారంభించిరి. చానినే 1876లో పజుషతికగాం బరివర్తిం 
చిరి, ఇది 1585 వణకు బహుముఖ సాహిత్య సాంఘిక నేవ నొనర్శ్భినది, 

తెలుంగు దేశమున శెలుంగువారు సొంత ము చాతర శెలలు నెల 
కొల్ప్సిరి. సాహిత్యవే త్రలు తెలుంగు సాహిత్య ప|తికలు స్థాపించి సారస్వత 
చై తన్యము నినుమడింవ6 జేసిరి. అది మొక యుద్యమము. సాహిత్య వురోఖి 
వృద్దికి ప్మతికలు [వచార సాధనములే కాక (ప్రబోధ శంఖములై (పభవిల్ని 
నవి. ఆ సారస్వత స తయాగములో జనవినోదిని (1575-1885), (వబంఢ కల్పవల్లి (1880-1882), యథార్థ వాది (5881-1885), నీతి దర్పణము 
( 1885-1887), నుజన మనొల్లాసిని (1885), హిందూజన సంసా రిణి 
(1885), అము. దిత గంథ చింతామణి (1885-1804), చింతామణి 
(1890-1804), వే జయంతి: (18041899), రత్నాకరము( 1899-1902) _నరన్వతి (1890819812) మంజువాణి ( 1898-1804); వాగ్వల్లి (1899_ 1908), కళావతి (1900_1908) సత్వసాధని (1899-1905) శభిలేఖ (1898-1900) ఆంధ (పకాళిక ( 888. 19828), కల్పలత (1808 190054 1921 మనోరమ (1908-1310): చేళమాత (1910-18), ఆంధ భారశతి (191015) అభినవ సరస్వతి (1018, 1880), అంధభాషా విలాసిని (1920-19830) శెలుగు (1920) (తిలింగ (1915-55), సారస్వత సర్వ న్వము, (1928-24) శారద (1928-24), కళ (1924.27), నుజన (997. $0), (గ్రంథాలయ సర్వస్వము (1818-28), సరన్వతి (1928_28) (వబు ధాం థ (1924-80), ఆంధ సర్వస్వము ('924_1926) 'రెడ్డీరాణి (1924_ 
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1982) ళ క్రి, సాహితి, నుభాషిణి, జయంతి (1927) కల్యాణి (1980-88) 

(పతిభ (1986-40), ఉదయిని (1986) కిన్నెర (1948,1955). అభినవ 

భారతి (1958) పరిశోధన (1954.58) సాహిలి (1961_1964) (తెలంగా 

అము నుండి నీలగిరి, గోుకొెంగు ప తికొ, ఆంధ (184048) సంస్కృతి 

(1958 ర్) విభూ లి (1940-45) నుజూత మొదలగు సాహిత్య ప తికలు 

(వళంసనీయమగు పాతల సనిర్వహించిగవి, అంగియ కాదు. ఇవి యన్నియు 

చేసిన సాహిత్య సేవ యొక యొత్తుగను ఈకింది సజీవ నొహిత్య ప్మతికలు 

నాపి *త్యమున నిగ్యహించుచున్న పాత మణి యొక యెత్తు గను గయింప' 

దగినది. అవి : కృష్ణైప( చిక (1902), ఆం [ధవ[తిక సంవత్సరాది (ఉగాది) 

సంచికలు (1810), ఆం|దసాహీత్య పరిమత్చ (తిక (కాకినాడ) (19159), 
ఆం[ధవతిక సారన్వ తానుబంధను (19212 భారి (1924), ఆంధ సభ 

సారస్వళానుబంధ ములు (1981, (సవంగి (19511. ఇంకను ఇటీవలి 

యొక ద శాబ మునందు వెలువడుచున్న దిన, వార, మాన, తై 9మాసిక పతి 

కలు గురి ం౦పందగినవి. ఆంధ దేశము) నలుమూలల వెలసిన యీ పత్రికా 

బాహుళ్యమును గమనించినచో నవ్యాంధ సాహిత్య విమర్శకు రంగస్థల 

మెంత విశాల మెనదో తేటవడంగలదు. 

ము[దణ యంత సౌకర్యము పతిశా (పకటనమున శెంత తోడ్పడి 

నదో అంత (గంథ |ప్రకటనమునకును దోవాద కారియెనది, [పాచీన యుగము 

నందు విమర్శ (పకటన కుండిన పెద్ద యడ్డంకు తీరిపోయినది. సాహిత్య వ్మ 

ర్భకు సంబంధించిన (గ్రంభములు కోఠొ ల లుగా (బచురితములై నని. తెలుగు 

జమీందారుల ఆస్థానములు పండిత నన్మానములనే గాక పండిత నసథలను, సదన్సు 

లను, కవిణా మపోత్సవములను, నెరవి చర్చ్బాత్మక సాహిత్య విమర్శన 
మును బోషించుటయేకాక, బహు కావ్యములను, శాన్ర్ర విమర్శలను | ఐక 

టించి సాహిత్య 'నీవ చేసినవి. ఆయా కాలములందు కొన్ని (పత్యేక సార 

1. వివరములకు చూడుడు : 5006168 0 the History of Telugu 

Journalism Edited by Sri K. R, Seshagiri Rao, Essays : ౨61... 

nnings of Telugu Journalism by Sri Arudra & Literary Jour- 
nalism by Sri N. Venkata Rao. 
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స్వత లత్యములతో స్థాపింస(బడిన (ప్రజా సాహిత్య సంస్థలు, పరిశోధన మం, థా 

లులు, విళ్వవిద్యాలయములు, సావాత్యమాలా |పచురణ నంస్టలు సంన్గ్మరః 

సంచికా (ప్రచురణ నవి తులు, మజియు గంథక ర్తలు, వాణిజ్య (పచురః 
సంసలును ఈ (గ్రంథ (ప్రచురణకు, బూనుకొనినవి, థి 

[పచుర ణావ కాళ మున్న ప్పుడు (వాయుట జరుగును. _వాయుటవలన 
ర చయితభావము లతని పరో క్షమునగాడ లోకమున వ్యా _పుచెందు నేవే కాళ 
మేర్చడును. సాహిత్య వై తన్యము జాతిలో వేగవంత మగును. 

ఇాస్తాంభివృద్ధియు, యం[త సెకర్యమును |వవంచ పరిన్టితులలో నే 
మార్చుల నతివేగ వంతముగా. దెచ్చి పెట్టుచున్నవి. వాని [వభావము మానవ 
జీవితము మీదను, సాహిత్యము మీదను బలముగా బడుచున్నది. ఇప్పుడు 
సాహిత్యములో నుదయించు ప్రక్రియా వై విధ్య వేగమును విమర్శ విద్యు ద్వే 
గముతో నందుకొనుచున్న ది. విమర్శ యీ నాడు ళ క్రివంతమెన సాహిత్య 
(ప్మకియ. అది స్పృశింవని సాహిత్య |వ|కియలేదు; అది యు తేజ వపలువని 
సాంఘీక వ్యవస్థ లేదు : 

4. 

కందుకూరి. వీరేశలింగము వంతులుగారితో నారంభమెన నవీన సాహిత్య విమర్శ యెనిమిది [పథాన శాఖలుగా వి_సరిల్లి నది. అవి : 

l. వ్యాఖ్యానములు 

2. సాహిత్యలక్షణ [గం ఖాను వాదవులు 
“లీ, సమన్వయ రచనలు 

4, విమర్శ |గంథములు 

ర్. పీఠికలు . 

డ్రి వ్యాసములు 

7. 

8. వరిశోధనలు (నీర్హాంత వ్యాసములు). న్ ధి 
' వీనిన్యరూస సమ్మగపర్యాలోచన మిచ్చట సాధ్థముశాదు శాన్సన స్వఖావవిశేవములను దిజ్బా[తముగా+ బరామర్శించుట యగుచున్న ది. 
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1. వ్యాంఖ్లాంనోయులు ;: నంస్కృృత వాజ్బయము నుండి తెలుంగు 

వారు (గహించి, పోషించుకొనిన విమర్శన పద్దతి వ్యాఖ్యానము. అభినవ 

గువుని అభినవ భారతి, లోచనము, మల్లి నాథసూరి కాళిదాస కావ్య 

వ్యాఖ్యలు - |పపేంచమునందలి యుత్త మస్థాయి విమర్శల ౩ందును దీసిపోవు. 

వ్యాఖ్యానమును విమర్శ యందుకేమి ? యనవచ్చును. ఆ “రెండు పర్లాయా 

కాలములలో నాయాయర్థ ములలో రూఢి'కెక్కియుండుటచే భేదము స్ఫురించు 

చున్నది కాని మౌలికముగా వాని తాత్పర్య మొక్కుటియె. "తెనుంగున కావ్య 

(వబంధ ళ బ్రములు 'నేండు భిన్నార్థ ములలో స్ఫురిం చినను వానిని |దియోగిం 

చిన (పాచీన కవుల కా భేదద్భష్టి లేదు. అంగవజ"సందులకు ? వ్యాస వాజ్మయ 

పిశామహులెన వేరేశలింగము పంతులుగారే వ్యాససదమును రూఢిగా 

నాసా హిత్య (ప్మ్యకియకు వా'డియుండ లేదు. కావున విమర్శ పదము వ్యాఖ్యా 

నమునకు లేకపోయినను దానికి విమర్శస్వభావము సవాజమగుటచే నదివిమర్శ 

కాకపోదు. 

వ్యాఖ్యానర చనము చన్న విషయము కాదు. అది కావ్యమును బరి 

చ్చిన్నముగను, బాశీకముగను విమర్శించుట కాదు; శావ్య మవోశాత్పర్యము 

నకు (బతిపద్యము నన్వయింపవలెను ; అందలి రసభావ నంవతి తోపాటు 

ఇస్తార్ణనమృద్ది ని నిరూపింపవలసి యుండును. పాశ్చాత్యుల Poetic apprie- 

ciation, Literary criticism లను అంత ర్భవిం చుకొొ నిన విమర్శకళ వ్యాఖ్యా 

నము. పద పత్యయాదులయందలి వ్యంగ్యమును సైతము (పపంచింపవలసిన 

(పాచీన విమర్శకుని _పతిభను |[బతిబింబిం చుకొన(గల విమర్శ (పక్రియ యది. 

కావ్యమునకు "వ్యాఖ్యానము సంజీవని యను (వఖ్యాతిని తెచ్చినవారు మన 
పండితులు, 

పౌళీనులు (పౌఢములైన కావ్యముల"కే ఐ సృఖా్య్థానములు (వాసిరి, 

నవ్యులామార్గ ము ననుసరించిరి. మవోభారతమునుండి శతకముల వజళు 

(ప్రసిద్ధ వ్యాఖ్యానములు వెలయింపంబడినవి, లఘుటిప్పణులు విమర్శలు కావు. 

విశేసాంళ ములు విపులముగా వివరించిన వ్యాఖ్యలే విమర్శలు. శెలు(గున 

నొక్క_టికం"బ నెక్కువ వ్యాఖ్యానములుగల కావ్యములున్నవి - వనుచరి ఈ 

దులు. చెక్కు వ్యాఖ్యానముల నొక్కూగంటముతో సాగించిన (పౌఢులున్నారు 
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వారఠలద టీలో విరాణ్మూ ర్తులు "వేదము వారు _ తెలుగున (వాసిన మి 

నాథులు. 

జ. నాహాత్యు లక్షణ (గంథానువాదము __ ఆంగ భాషాభ్యా 
నము దేశమున వ్యాపి ౯ జెందినకొలంది గీర్వాణభాపాభ్యననము నన్న గిల్లి నది. 
దానివలన సంస్కృత శా(న్ర్రములను బఠించి యన్వయించుకొను వారు తగ్గిగి, 

దానితో సంస్కృత సాహిత్య శ్యాస్ర్ర! పమాణబద్ద'మైన విమర్శ పలుచజారినది. 
అట్ట యెడ సమర్హ్ములెన పండితులు సంస్కృత లక్షణ (గంథములను 'దొలు6గ) 

చేసిరి. ౫ ఈ యుద్యను ఫలితముగా పఠన పాఠనాదులలో నున్న సంస్కృత 

నాహిత్యశాన్ర్రమంతయు నాం ధభారతి నలంకరించినది, ఈ యనువాదవు 

లలో విశేష మొకటి కలదు. వీనిలో మూలమును మాతమె యనువదించి 
నవి కొన్ని కలవు. మూలనూ తములనళ్తే యుంచి, సంస్కృత వ్యాఖ్యల 

నాధభారముగాంగొని వ్యాఖ్యానములు | వాసినవి కొన్ని కలవు; ఇను మూల 

నును వ్యాఖ్యానమును గూడ ననువదించినవి ; అనువాదకులు సొంతముగా 

వ్యాఖ్యానములు [వానినవి; ఉచాహారణముగా( 'బెలుంగు కవుల పద్యము 

లను 7 కొనినవి _ ఇ కున్నో విధముల రచింపంబడినవి కలవు. ఇట్టి [గంథము 
లకు (శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి గార సాహిత్యదర్చణము, శ్రి వేగాల 
త్రిరువేంగశా చార్యుల వారి. “ధ్వన్యాలోకము'” మొదలగునవి చక్కని యుదా 
వార ణములు, 

తెలుగువారు కలుంగు లవణ (గంథములకు, గూడ వ్యాఖ్యానములు 
వెలయించిరి. అందులో (శీ సన్నీ ధానము సూర్యనారాయణశాస్త్రి గా రి 
కావ్యాలం కార సం|గవా వ్యాఖ్య సు|పసిద్ద మైనది, సాహిత్యశా స్త్ర నృమునందలి 
(ప్రసిద్ధ సిద్దాంతముల పర్యాలోచన బీ (గంథమునందు కలదు. 

-' అధునిక సాహిత్య ఏరీదకు. లతణము . చెప్పెడి ఛందోబద్ద మైన 
'సాదాశ్య నూ (త్మ గంథభము (శ్రీ రాయ పోలువారి 'రమ్యాలోకముి, ఆలం 
గున. నట్ట గంధమది- 'యొక్కటియే. 

వ 

rag. స. శివివరములకు. : ఆంధ విమర్శ వాజ్మయము ల (వ్యానము) డా. దివా 
కర్ణ వేంళటావఛానిగాదు. 
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ఇవి కాక పాశ్చాత్య శాదన్ర్రములెన అరిస్టోటిల్ పొయెటిక్సు, వేటో 

రిపబ్లి క్ తెలు(గునకు వచ్చినవి 

“వె వానియందన్నింటను గానవచ్చు లత్య మొక్కటియే. అవి తెలుగు 

వారి కోఅకు, తెలుగులో బోధించుటకొటకు, తెలుగులో భావించుట 

కొకు, తెలుంగు కావ్యవిమర్శ లతణబద్దముగా. బేసి పామాగణిక విమర్శ 

వెలయించుట కొొటకు వెలువడినవి. 

లా. నమన్మాయ రొబోనిలు :- ఆంగ్ల సాహిత్య మర్యాద. లెజింగిన 
వండితు లొకవెపు వా ఇగ్చిత్య సంహిత లతణములను దిమాణములుగా 

నమ్మి పాచీన క బంధములను విమగ్శించుట యారంభమైనది. (శ్రీ కట్టమంచి 

రామలింగా రెడ్డిగారి కవిశ్య తత్త్వ విచార మట్టిది. తిక్కన రచనలో, పింగళి 

సూరన కల్పనలో విశేష (ప్రతిభను (శ్రీ రెడ్డిగారు గుర్తించి పాశ్చాత్య 

సాహిత్య పమాణములతో వానిని [కొత్త పద్దతిలో నిమగ్శించి వానియాన్న 

త్యము నొక వై పు చాటియు, నా కావ్యకర్తలు నమ్మున [పమాణముల నా 

కావ్య విమర్శ్భయందు దుయ్యంబట్టిరి, (కొ త్తందనము నఖిలపించు యువ 

విమర్శకుల కిది వెలుగుబాట యెనది. కాని యది |పాచీన సాహిత్య విమర్శ 

సం|పచాయముల “వె చెద్దతిరుగుబాశునది. సం వదాయ బద్ధులెన విమర్శకులా 

తిరుగుబాటును ద్మీవముగ నెదుర్కొనిరి. వారు |పొచీన |వమాణ బద్ద మైన 
విమర్శను వెలయించిరి. ఇలు తెణ(గుల మధ్య సంఘర్ష ణము సాగినది. విమ 

రన మాయొ త్రిడిలో వ త్తియెపోకుండ సంస్కృ తాం ధాంగ్ల భా పాసాహేత్య 

వేత్తలు రంగమునకు వచ్చి [పాచ్యపాశ్చాత్య విమర్శలలోని మేలిమిని _ 
గ్రహించి, పాత (కొత్తల మేలికలయికలతో నొక సమన్వయ మార్గమును 

_విచారమ నకు. డెచ్చిరి. వీరి రచనలలో దోమైక దృష్టియు, తర్కవితర్మ్క్మ 

ములతోం గూడిన శ్యాస్త్రచర్చలును దక్కువ. కావ్య సౌందర్యావిష్కారము 
నకు దోవాదమగు లశణ దృష్టియు, జార్మితక, విచతుణాత్మక, వయో 

గాత త్రో , సమన్వయాత శ్ర విమర ఎన దృష్టియు, (Historical, Analytical’ 

Applied and interpretative criticism), నూతనాంశముల (వతిపాదించు 

నుశ్సావావృ త్రి యు నెళ్కువ. 
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కందుకూరి వారి కావ్యల క్షణము, రాఘవయ్యంగారి కా వ్యాత్మ, 

పోణంగివారి భరతనాట్య వ్యాఖ్యా విశేషములు, జి. వి. కప్ప రావుగారి 

కావ్యజగత్తు, పింగళివారి సాహిత్య శిల్ప సమీత యిట్టి సమన్వయ సాహిత్య 
మార్గమున వెలసిన కొన్ని మైలురాళ్ళు. 

శృంగారాది రసము లాం|ధ సాహిత్యమున. బోషింపంబడిన విధమును 
నిరూపించుటలో నొక్కాక్కా రసము-వె( (బత్యేకించి పర్యాలోచనము గాపిం 

చిన (గంథనులు కొన్ని వచ్చినవి. అందు ఈ పీఠిశాక ర్లచే రోచింసోంబడిన *వీగ 

రసము తెలు6గు సాహిత్యమున వీరరనపోవణమును వివరించు నేక క 
(గ్రంథము. అందు |గంథక ర్త వీరరన న్వరూపము నిరూపించుటయే కాక. 
సంస్కృత లాజుణికులు చేసిన వీరరన భేదములకం కుం గొన్ని నూతన భేదము 
లను విశేషించి చూవీ, తెలుగు సాహిత్య వృక్రియ లన్నింటి యందును 

వానిని నమన్వయించి, వాని [పయోగ పోవణ వీధానములను వివరించి 
చెప్పుట యొనది. పోన్యరసమ చె నిటీవల కొన్ని (గంథములు వెలువడినవి. 
వానిలో తెలుగులోని వోన్యరన భేదములను విశ్లేషించి, _పొచ్యపాశ్చాత్య 
శత్రు సమన్వయ దృష్టితో స్వతంత |పతిభతో నిరూవించిన (శ్రీ ముని 
మాణిక్యము నరసింవారావుగారి గగింథము “మనహోన్యము' (ప త్యేకముగా, 
'బెర్కొనందగినది. ఇట్టి సమన్వయ విమర్శ లన్ని రసము లందును విరివిగా 
జరుగవలసి యున్నది. 

4. ఎమర్భ (గ్రంథములు :- ప ధానముగాం చెలు(గు కావ్య 
ముల విమర్శకు సంబంధించిన దీ శాఖ. పుష్టిమంత మైన యీ శాఖే 
సాహిత్య వీటపికి శిరోలం కారము. తెలుంగు చేళమున విజ్ఞాన సర్వన్వముల 
వంటి పండితులు, వీ ద్యావరీషత్తుల వంటి విమర్శకులు, ర ననము[ దులవంటి 
"కవి శేఖరులు, _ హిమనగ సన్నిభులైన శ్యాన్త్రవే తలు, ఈ [గంథరచనను 
జేందిట్టి నిర్వహించిర. వారి నిధివలె విస్తృతి చెందిన ' యూ శాఖ యీ వ్యాస 
భక్తి యం దిముడుట కష్టము. . ! 

న. * కావ్య విమర్శలు తొలుదొ ల కవి చరి[తలుగా కళ్ళు తెరిచినవి. వీరే - లింగము వంతులుగారి కవుల చరిత యీ శాఖకు మేలుకొల్పులు పొడినది. 
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ఆంగ్ల మున వాజ్మయ చరిత రచనయున్నది. దానివ ల 'దెలుంగునవాజ్బ్యయ 

చరిత 9లు వెలయుట కీ పంతులుగారి యత్నము శ్రీకారము చుట్టినది. ఆ 

యత్న మాకాలమున సులభ సాధ్య మెనది కాదు. దేళమున నున్న 'తాశస్యత 

గరింథములను సేకరించి, వానిని శోధించి, కవికాల నిర్ణయాదులను, కావ్య 

స్వరూన స్వభా వాదుల నేన్చాణిచి, (సమాణబద్ధ మైన చరిత 9 దృష్టితో (క్రుథమ 

కవుల చరిత 9 గచించుట 'యెనది. చరిత 9క విమగ్భాకు సాపింత్యమ,న నిట్టి 

ఫగిశ కమ గట్టి వునాదులు వై చినది. ఈ విమగ్భను తగు వాత సగ్వతో ముఖ 

ముగ బోషించిన వ*గు చాగంటి శవయ్యగారు. వారీ ఆంధ కవి తరంగిణి 

సంవుటుములు న సమాణ మైన వాద నె పుణ్యమునకును, యాకరము శఛతప్పని 

నిర్థార ణన౮లకును సనిద్ధి గాంచినవి. కవి చరి[త్రలను గిన్ని ంటిని కథన 

నై వుణ్యముతో గురజాడ వారును, మధుర వాక్కులతో మధునాపంతుల 

వారును వినిపించినాగు. 

కవుల చరితలు వాజ్మయ చరిత లకు జటలు వై చినవి. ఆంధ) 

సా హిత్య స్వరూప న్వథావ నిరూవణను, యుగవీభజనము, వాని లక్షణ 

సమన్వయము, కరమ వికాన పరిణామ పరిశీలనము, మొదలగు నంశ ములు 

వాజ్బ్బ్యయచరి [త రచనలో నంత ర్ల నమెయున్న విమర్శాం గములు. వాజ్మయ 

చరితలు పిత్యతు విమర్శలుకావు. కావున వీనిని విమర్శ కుపాంగములై న 

చరిత గంథర చనములని పగిగణించుట యుచితము. కవిత్వ'వేది, బసవరాజు, 
శుకుమళ్ళ శిష్టా, నేలటూరి, కురుగంటి, ఖండవల్లి , దివాకర్ల, ఆరు[ద య 

ఇ చెందరో ఈ శాఖలోక్ళపి.చేసినారు. సాంఘిక చరిత) రచనలో నురవరము 

(వతానలెడ్డిగారి కృషి. (వళంననీయము. 

అచ్చు యంతముల యడుగుల సవ్వడికి జాలపురుషుని చీకటికొట్ల లో 

సొమ్మసిల్లి పడియున్న తాళప[త (గంథములు వరుసగా నిద్దుర లేచి వెలుంగును 
జాడ మొదలు పెట్టినవి. ముచ్చ మైన ము చదాథరములు చదువరులకు సాహి 

శ్యముమీద ముచ్చట గల్పించినవి. తొలియూపులో మవోభారతము (గ్రంథ 
రూపమున సాళకాత్కరించినది. ఆం|ధు లా యభిమాన (గ్రంథము నధిక 

సంఖ్యలలో ( జదివినారు. ఆ కావ్యరుచులను అతరజద్ధముగా  వెలయించు 

కొనుటకు విమర్శకులు ముందుకు వచ్చినారు. ఆనాడు మొదలీనాంటి వణకు 



XXVI 

తెలుగు సాహిత్య విమర్శలో మూడింట నొక్కవంతుగా నీ మవో కావ 

విమర్శనము ఛారావాహికముగా వచ్చుచునే యున్నది. అది యొక రః 

జగతు. (తాగిన కొలది తరుగనిది చాని మవాత్తు. 

మవేభారతమును వారి తక దృష్షితోడను, ప్యాతపోవణా చ్యౌచిత్య 
(A) 

ద్భషితోడను విమర్శించిన వారిలో మ'ఖ్యులు వెండ్యాల వెంకట సు ౬ (లో 

ద అ ఇగ ఇగ న ఇగ గ్ సిరా 
వ్మాణ్యశా స్రిగారు. సంస్కృత భారత నమర్హ నమ నకు శివా సూ గ 

యణశాస్ర్రిగారు, వనుత త్వ క థనిమునకును, నం పచాయ సమర్ధ నముగ కున 
వారణాసి ను|బవ్మాణ్యశా స్త్రి గారు, నన్నయ (వనన్న కథాకలిశాగ్రయు 

నిరూపణమునరు విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు, తిక్కన కావ్యని? ణ 

మర్శవి వేచనమునకు కోరాడ రామకృష్ణ య్యగారు, తులనాత్మక పరిశీలనము 
నకు కాళూూరి వ్యానమూ ర గారు, కవి తయ రచనల నమీతకు నండూరి 
రామక్ళ ప్థాచార్య, గుణం వెంకట సుబ్బరామయ్య గారలు రొచించిన (రథ 
ములు [పశంసనీయములు. కవిత యములో నెభ్లన వె మంచి విమర్శ |గంథ 
మింకను రావలసి యున్న ది. 

కొందు తెలుగు కవుల వె. గొందలు విమర్శకులకు (బత్యేక మైన 
యఖిమానము గలదు. ఆ యభిమానమే వారిచే నాయాకవుల కావ్యములను 
గూర్చి విశేష విమర్శ చేయుటకు దోహదకారియెనది. పాల్కురికి సోమనా 
థునివె బండారు తమ్మయ్య గారు, నాచనసోమునివై నడకుదుటి వీరరాజు 
పంతులుగారు, వేమనవె రాళ్ళపల్లి వారు, (శ్రీనాథుని వె చిలుకూరి వీరభ|[ద 
రావు, వేటూరి |పభాకరశాస్రి, గడియారం వేంకటేేవశా స్త్రి, చిలుకూరి 
పాపయశాస్రి), కుందూరి ఈళ్వరదత్తుగారలు, వింగళి సూరన వె కట్టమంచి 
రామలింగారెడ్డి గారు, 3 వసాహిత్యము చె నిడుదవోలు వెంకటరావు, శిష్టా 
రామకృష్ణ శాస్తి గారలు, పెద్దన వై జనమంచి శా దిళర్ము, విళ్వనాథగారలు, 'దోతిణాం |ధ వాజ్మయ కవుల వేటూరి వేథాకఠరశా ప్రి, నిడుదవోలు వెంకటరావు, "నేలటూరి వెంకట రమణయ్యగారలు, ఉదాహరణ వచన వాజ్భయముల సె విశేషించి నిడుదవోలు వారును, శతక వాబ్బ్మయను పై వంగూరి సుజబ్బారావుగారును, తాళ్ళ పొక్ర వారివె వేటూరి, రాళ్ళపల్లి నారును రచించిన (గ ౦థభములు (ప సిద్ద నములు. 
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తెలుగున మవోథారత కవుల తరువాత నత్యంత విస్తృత (గంథ 

విమర్శకు నోచుకొనిన కవివరులు శ్రీనాథుడు, నాచన సోమన, సోమ 

నాథు(డు, పింగళి సూరన, వెద్దన, మొదలగువారు. సాహిశ్యచగి శలోని 

కావ, (ప్రబంధ, ద తీ జాం ధాధునిక యుగములు సలువుగి విమర్శకుల గాఢ 

పరిశీలనకు ఊ|తములె నవి. ఎందలో మవోనుభావు లెన్ని యో (గ్రంథములు 
(వాసిగి, -వాని'నేకగువు పెట్టుట కిది యదనసుకాదు. 

ము విమగ్భికులంగ లును తెలుంగు కవుల స్వత ౦౫ (పతిభన) వెల్లడించు 

ఉరు తమ (గంథం చనలు చేపట్టిరి. అను వెద కావ్యములలోని యును బాద 

ఏ ద్దతులు వివేకింష(బడి భారత కవుల కథను పాద ని ద్దలి తెలుంగు కవుల 

సాధార రాను వాద పోద్ది తిగా6 బగిగణిం3 (బడినది, (శీ నా థాదులథా బాను వాద 

మా కవుల (సల్యేకతను జాటుచు విమర్శకు గొంత వై లతణ్యమును నంత 

రించినది. శ జ్దాను-ఎ*దమును మన విమర్శకులు గౌరవింపలేదు.. తెలుగు 

విమర్శ (గంథము,లల్ే గావ్యర చనా విమర్శ్మయందు (పఛానముగా6 గథా 

కథన విధానము, వస్తునంవి ఛానము, ర సానుగుణ మైన పిద్యగద్థ ర చనాళిల్బ 

పరిశీలనము, పా తపోషణము, శబజ్దార్థాలం కార (వియోగ సార్గ క్యము, కవి 

వాడిన పదజాలములు, ఛందనులు, వ్యాకరణాది విశేవములు మొదలగు 
వాని నిరూవణము, కావ్యము వెలసిననాటి చారి తక, సాంఘీక, మత పరి 

స్థితులను దృష్టిలో నుంచుకొని చానిపుట్టుటకుంగల (ప్రయోజనము నఅయు 

న న్వేషణము, కవియొక్క వ్య క్తి త్వపు విలువను తూకము కట్టుట, అతని 
కవిత్వ తత్వమును, అత (డు వర్ణ ంచిన యాలం౦ం కారిక సిచ్చాంతములను నిగ్గు 

శెల్సి నిరూపించుట, పూ"'ర్వావర కావ్య ప్రభావ సమీతథణము - అనునవి సోదా 

వారణముగా వివగింపంబడు నంశములు. 'దేశిసాహిత్య [ప్మకియల |పళ్యేకతను 
నిరూపింప యత్నించిన | గంథములలో వాని లతణములసు చారి తాత్మక 
దృష్టితోం బరిశీలించి పరామర్శించుట కానంబడును. 

లాతణికులలో ఇావ్యస్వరూపమును గుటించి విమర్శించుచు తచ్చరీర 
మెనళ వార్థ -వన్తువిచారముల వజశే ఆగినవారును, ఆవె నాత్మవిచారము 
నారంఖించిన వారును, చివటకు కా వ్యాత్మజ్ఞూనము సాధీంచిన వారును 
గాన(బడుచున్న శు తెలు(గు విమర్శ (గంథకర లలో: గూడ సె ము*ండు 
అతెఅంగుల వారును గానంబడుచున్నారు, వస్త షలంకార రసధ్వనులలో దన 
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ధ్వనికి బాధాన్య మిచ్చిన యభినవ గుప పాదులవ ల విజ్ఞులెప్పుడును రస జై 

లైన విమర్శకుల |గంథనుల కధిక గౌరవము నిచ్చెదరు. తెలుంగువారిలో 

కవులె శ విమర్శకు లే రాణించినవారు పెక్కుమంది కలరు. వారి రచనలు 

కుద్దవిమర్శకుల రచనలకన్న కళామయు లె పఠితల నొాకర్షి ంచుచున్న వి. “To 

judge of poets is only the faculty of poets” అన్న జాన్సన్ వాక్య 

తాత్పర్యనున కా రచనలు చక్కని యుదావారణములు. 

తెలుంగు విమర్శలో ఛందో వ్యాకరణాది శాస్త్ర గంథ విమర్శలు, 
భా షావీమర్శలు, (పత్యేక స్థానము నా|కమించి యున్నవి. మార్ల చృందో 

విమర్భయందు లక్షణ సమన్యయ విమర్శయె అధికముగా వెలువడినది. చేరీ 

చ్చందముల స్వరూపనిరూవణయందు మంచి కృషి జరిగినది. కాని ఛందము 

రనవ్యంజకముగా నా హిత్యమున దాని సార్గ క్యమును జెప్పు సం|పిదాయ 

మెక్కువ కానరాదు. అది కొంత కావ్యవిమర్శయం దే కాన(బడుచున్న ది. 
కాగా, నాం ధచ్భందముల గతియందును వృత్త నిర్మాణము నందును గొన్ని 

విశీేషాంశములు [పతిపాదించిన వారు లేకపోలేదు. ఇట్టి పద్దతికి (శ్రీ) గిడుగు 
సీశాపతిగారి “తెలుగు ఛందోరీతులు” చక్కని యుచావారణము. శాస్త్ర 
దృష్టితో | బాచీనుల యఖభి పాయములను [గోడీకరించి సమన్వయదృ్భ ప్టితో 
సాగించిన ఛందో విమర్శకు నవ్యులలో (శీ రావూరి దొరస్వామిళర్శ్మగారి 
“తెలుగుభాషలో ఛందోరీతుిలను గంథ ముదాహరణము. 

వ్యాకరణ విమర్శలో (ప్రధానముగా సంస్కృ తాం| ధ వ్యాకరణ 
మర్యాదల చె జరిగిన చర్చలు, [ప్రయోగ (పసమాణ వాదములు, సూళార 
సమన్వయ వ్యాఖ్యలు, వాకరణ రచనా పరిశామ విమర్శలు మొదలగునవి 
ముఖ్యములు. ఇట్టివి "పెక్కులు వ్యాఖ్యలలోను, వ్యానములలోను నిమిడి 
యున్నను వానిని [గంధరూపమున రూపొందించిన వారందటిలోను (ళ్ 
వ్యజ్ఞ్జల చిన సీశారామస్యామిశా స్రిగా ర|గగణులు, 

థావావిమర్శును | గాంధిక ఐారవవోరిక థావావీమర్శ యనియు, భాషా 
శాస్త్ర విమర్శ యనియు డ్వొ ధాక రింపవచ్చును, మొదటి విభాగమున జయంతి 
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రి చుచు చేసిన వాదోపవాదములు, (వొనీన (గంథములు గణింపం దగినవి, 

ఈ వాద మిప్పటికిని సణీవముగనే యున్నది. ఇ(క తెలుంగు భావ సంన్కృత 

జన్య మనియు, దావిడ భా" జన్యమనియు. "జెప్పు సిద్ధ్రాంతన ల 

నాధాగపడి వెలగీనది భామా శెన్ర్రవ్మగ్శ. చిలుకు*గర నారాయణరావుగారు 

సంస్కృత భా బూజన్య పాదమునకు (బసిద్దులు. _దావిడ భాపాబన్య వెదవ! 

నకు కా ల్వెల్ సిద్ధాం తానుయోెయిులు ముఖ్యులు, ఎంగిలో కోరాడ రామ 

కృవ్షయ్యగారు, వబ్బల చినసీతా రామస్వామి ఇ"స్త్రిగాగు. గంటి జోగి సీమ 

యాజులు గారు గచించిన రచనలు పబామాణిక లు, ఆధునిక కాయి? 

శా న్ర్రను తెలుగున నిస్పుడిష్పుడే కాలూనుచున్న ది. ఈ శగన్త్ర విమర్శలో 

న్య్రగగణ్యిులు డొ. భ| దిరాజు కృష మూ రీ గారు. 

ఆం|ధు లాం [ధ్రసారన్వత౫ు . మెనేగాక. సంస్కృత  వాజ్మయన న 

వేదముల నుండి విభక్తుల వలకు సెక్కు. విషయములమీద విమర్శ |గం౦ంథము 

లను వెలయించినారు ; సంస్కృత భాషోచా్చరణము నందే కాక సాహిత్య 

సమాలోచనము నందును ఉత్తమ |పమాణనులను పాటించినారు. వాల్మీకి 

వ్యాన, కాళీదాన, భాస, హార, దండి, భవభూతుల కావ్యములు "తెలుంగు 

విమర్శకుల వాజ్య్మయార్చనల నందుకొన్నవి. సాహిత్య, కాను? ఖా షూ 

విషయములలో సంస్కృత (గంథను లాం ధులకు (వమాణ మూలము లె 

పూజల నందుకొనుచున్న వి. 

ల్. వీఠీకొలు వా మొదటిసారి మ్యుదితములై న (గ్రంథములు, పునః 

పరిష్కృుశములై న [ప్రచురణములు వినుర్శాశ్శక మెన పీఠికలతో వెలువడినవి. 

(గంథపరిమ్కారమును శాత్రుబద్దముగా నిర్వహించిన పండిత (పళాండుల 

చేతులలో నవి భావి విమర్శకు (పమాణములై న విజ్ఞాన పీఠికలుగా వెలసినవి. 

(పామాణిక మైన పీరా వాబ్బ్బయమును వెలయించిన వారిలో వీశేశలింగము 

పంతులుగారు, తం. కేవ “పృెరుమాళ్ళయ్యగారు, పూండ్ల రామకృష్ణయ్య 

గారు, బహుజనపల్లి సీ తారామాచార్యులుగారు, వేదము వెంక టాయ శాస్త్రి 

గారు, కొమై్రాజు లచ్ముణ రావు పంతులుగారు, మల్లాది సూర్య నారాయణ 

శాస్త్రిగారు, మానవలి. రామకృష్ణ కవిగారు, వేలూరి శివరామశాస్తిగారు, 
౧ [నో 

వెటూరి (ప్రభాకర శాష్రిగారు, చిలుకూరి నారాయణరావుగారు. బండారు 

తమ్మయ్యగారు, కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు, కోరాడ రామ 
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కృవ్షయ్యగారు, నిడుదవోలు వెంకటరావుగారు, పింగళి లకీ కాంతముగాగు, 

రాళ్ళపల్లి అనంత కృప శర్మగారు. ఈ యూగణ్ణి పీరరాఘ వాచార్యులుగారు, 
౧ా ౮9 , 

దివాకర్ల వేంకటావధానిగారు. ఖండవల్లి, అఖ్మీరం జనముగారు, తిమ్మావజ్ద ల 

కోదండరామయ్యగారు, ఇట్లు ఎందట్” మవోనుభావులున్నాగు. అధునిక 
“(మ 

కాలమున వెలసిన కావ్యముల పీఠికలు పరిచయాన్మకములై నవే, కాని 

వానిలో విశ్వనాథ, రాళ్ళపల్లి , కట్టమంచి, మల్ల ౦సోల్లి , UU మొ 

వారు రచించిన కావ్యపీఠికలు నవ్యవిమర్శకులలొ | పామాణికభావమును 

నంపాదించుకో ని యున్నవి. 

6. వ్యాంనములు వా ఆంగ్ల భాషలోని Essay ను మనము 'వ్యానమను 

చున్నాము. ఒక యంశమును గూర్చి సం|గవాముగా, సాగవంతముగా, 

సరళ మైన ౩ లిలో, శిల్పమందరముగా, రసవ తృరముగా( జెప్పునది వ్యాసము. 

విషయము మనోజ్జ ముగా వ్యక్తీ కరింవబడుట యే వ్యానమునకు శక్తి, 

వ్యాసకర్హ ఉక్తివైచితి దానిని ర క్తికట్టించును. వ్యాసము చిన్నకథవలే, 

ఖావగితమువలె. బఠితకు మధురానుభూతి నందింపవలిను. నే౭డీ వ్యాన 

రచవా ప్మకియ విళశ్వసాహిత్య 'వ్యాప్తమె సవ్యాదయులను సమ్మోవా పఅ-చు 

చున్నది. 

ప|తికలు వ్యాసములకు( బెంపుడు తల్లులు. వాని వాత్సల్య రన 

ముతో వ్యాసములు వాహినులవలె పొంగి సారస్వత తే| తమును సారవంతము 

చేయుచున్నవి. తెలుగున కీ.శ. 1850 ప్రాంతమున వ్యానము వుట్టినది. 
కందుకూరి వీరేళలింగము పంతులుగారు దాని కుగ్గు వెట్టి లాలించుటతోపాటు 
నిగ్గుపెట్టి నీటుతనము నేర్చినారు ; పానుగంటి వారు మాటలవన నూూరిపోసి 
నారు; వేదమువారు లక్షణము చెప్పినారు; గిడుగువారు వ్యావహారిక 

వాజై ఎసఫోణ్యము నలవజిదినారు ; చెళ్ళపిళ్ళ వారు చలాకీతనము నేర్పినారు; 
ముట్నూరి వారు భావగాంథీర్యము పట్టువణిచినారు ; కట్టమంచి వారు కోట్లు 
బోట్టులలో6 _ (గొత్త దనము  శెచ్చినారు ; రాళ్ళపల్లి వారు నరాగముల 
పరాగములు మాటలలో నింపినారు ; "విశ్వనాథవారు విద్యయు, వి వేకమును 
బోధిలచినారు. పింగళివారు వియమిత భాషిత్వ మలవలిచినారు, వేటూరి 
పోకు సూటీదనమును, డఊటదనమును సూచించినోరు ; దుప్వూరివారు 
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నెయ్యపు తియ్యందనము 'నేర్పినారు. ఇట్లు బాంసము "విటీగి, పుధిడు బుద్దు 

లతో చెద దె తలుగు భిమామత ల్సి నలగించుచున్నది. 
(6 (7 

"తెలుంగున వ్యాసము వీషయ వై విధ్యమునుబట్టి బవ%ఠు విధవిియగా( 

గాన బడుచున్నది. అందు సాహేత్య్య విమగ్గ 'కాలవాల మగ) “సాహిత్య 

వ్యాన మిచ్చట (పన్నుతము. తెలు(౧)న సాపిన్య ఐఖ్యన ము మొదట ఉంచే 

ళమున క పుట్టనది: తరువాత చాగి| తక పిమర్శికు. బు *నుకి "నిన దీ; ఆ చన 

నధిఇ్నపము సాగించినది: వాదోపవాదములకు గంగనల మనది: శబ్దం ర 
(1 6 - థి 

చర్చలకు రచ్చబండ యెనది: అ"టినను “తెలుగు కవుల క పీత్వా మరందమును, 

సా హీత్య సుగంధ చర్చలను రగికుల కందించి యానందింస6 జీసీనది. ఫ్ర 

సాహిత్యమును సగెరవముగా మన్నించిశది: తులనాత్మక పరీకీలనమును, 

విశేషణ విన్యానమును గావించినది: |పొత నెంతయో వెకి తీసినది: కొ" త్త 

నెంత యో గొప్పగా చెప్పినది. సాహిత్య వేత్త యొక శ ఆ బ్రపు విజ్ఞూనఫలన 

మృద్దియు, వ్భాదయ రనసిద్ది యు వ్యానముకుర మున (బతిబింబించినవి. 

స్వభావమునుబట్టి వ్యానము విషయ (ధాన మనియు, శిల్ప పథాన 

మనియు వేలుపఖుపవచ్చును. సాధాగణముగా విమయ (ధాన వ్యాసమున 

నేదో యొక సం |పదచాయానునరణము, పరా శ్ర యత్వము (Objectivity), 
విశపాంళ| పతిపాదనమువలన మానగిక వికానము కల్గించు లతణము కానన 
గును. శిల్ప |పధాన వ్యాన మున వం ప్రదాయ స్వాత ౦ శ్యమును, ఆశా శయ 

త్వమును (Subjectivity), భావనామయ మైన యా త్మానుఖభూతి (గలిగించు 
లతణమును చెలియవచ్చును. మొదటి విభాగమున (గంథ [(పొాయములెన 

వ్యానములును, చారి తాత్మక, విమ ర్యా నక, నివరళణాత్మక వ్యాసములు ను 

ఉండును. రెండవ భాగమున ఒక సాహీ శ్యాంశ మును నం|గవాముగాం 

జి త్రించునట్టి చిన్న వ్యాసములు, పాత చ్చి తీకగణములు. 3h గమ్యుములు, 

భావగమ్యుములు వాదయ స్పందకనులు, నైన కళాత్మక రచనలు నుం 

డును. పొ ళ్చాత్యులలో వచన పద్యములను శిల్ప వ్యాపములలో జేర్చిన 'వెగు 

కొందలున్నారు. మొత్తమునకు సమాచార మందించుట, సవోనుఖథూతి కలి 

గించుటఎయను లత ణవులు వ్యానమునళు సవ*జము లె నను గ్రాధాన్య 

వివకతోంబై పరిగణనము చేయబడినది. తెలుగున “వెలసిన వ్యాస వాబ్బు 

యములో విషయ [పథాన 'ప్యూసమువ శే నె చేయి కలదు, క్రశాఖండముగా6 
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దీర్చిదిద్దిన వ్యానము ఖండ కావ్యమున లె శ కి మం౦త మె సృజనాత్మక పుగిర్రాం 
రు 

దా 

మములను సాహిత్యమున( దీసికొని రాగలదు. తెలుగు చ్యాసమున కట్టి 

శ కి యింకను ఇంపొందవలసి యున్నది. 

కవి గంథ పరిచయములు, కావ్య (పశంనలు, కవీ ఆార వాన్యవ ఎలు, 

కథాకథన శిల్పములు, పొతచితణ వీధానములు, రవపోవణ రంగనిులు, 

బచిత్య విచార చర్చలు, కా వ్యర్థ సమస్యలు, ళజ్రార్చి చగ్చలు, శాస్త్ర 

సమన్వయములు, చరిత కథనములు, భాపా వాదములు, జీవిత చి తరులు, 

స్వీయకథా శిల్పములు, సమ కాలీన సాహిత్య (| కియా ప ”-మగ్శలు, 

కావ్యగుణదోపు చర్చలు, (గ్రంథ సమీక్షలు, విమర్శ (ప్రతివిమర్శలు, విమర్శ 

చర్మితలు పాఠ భేద శబ్బపయోగాదుల సాధుత్వాసాధుత్వ విచారములు-_ 

ఇట్టి యంళముల శెన్నింటికో 'నేటివ్యాసము [పకటన సాధన మైనది. పరిళో 

ధన కీ వ్యానము ముఖ్య మైన ముడిసరుకు. 

తెలుగు వ్యాసకర్త ల నందజ నెన్నుట యిచ్చట సాధ్యమగు పని 

కాదు. నూ జేండ్ల వ్యాసచరి తలో తెలు(గువారి వాదయముల “కిన 

వ్యానక రలు నూటుమంది నికరముగా గలరని చెప్పుకొనుట గర్వ కారణమే 

కా(గలదు: వారి విమర్శ న్వథావమును బట్టి సమీక్షకులనియు, విచకణు 
లనియు, పరిశీలకు లనియు, తత్వ్యాన్యేపకు అనియు వారిని వింగడింవ 
వచ్చును. సాహిత్య పచారమున కుపయోగ పడు సరిచయాత్భక వ్యాసములు 

(వాయువారు నమీతకులు : సాహీత్య న్వరూపమును విషయ వివేచనాత్శక 
మెన దృష్టితో [బదర్శింపం గలవారు విచత్షణులు ; సాహిత్యస్వథావము 

నెజింగి సమవ్వయదృ్శష్టితో మూత నాంశములను (బదర్శించు వారు పరిశీలకులు ; 
సాహిత్య పరమార్ధము నెటి(గి వాజ్మయ జగతులను తత్వాన్వేవణ దృష్టితో 
నమీతించి కా వ్యాదుల మహా తాత్చర్యము నుపన్యసించు వారు త "త్వా 
న్వేషకులు. | 

[(గథకచనలో కంచు వ్యానరచనలో వ్యాసక_ర్తల వ్య _క్రిత్వముల 
మ్యుద నుఖభముగాం గానవచ్చును, వారివారి యభిరుచుల రంగుటదములలో 
నాయా”ాయంశములు రమణీయముగాం (బతిబించించుచుండును. “తెలుగు 
వ్యూాసకర్లఅలో సంపదాయవాదు. లున్నారు. వారిలో ధ్వనిమార్షము 

_ ననునరించి శిల్పద్భప్టితో విమర్శించు వీశ్వనాఢవంటి రనచాదు లున్నారు; 
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లతణబద్ధ మైన ౧” హిత్య విమగ్య సాగించిన వేదము, మలాదులవంటి ఆలం 
న. ౧౫ 

"కారిక వొదులున్నారు; ఆడంబ. మన శా లిని, చమత్క్బాశ మైన గొచనను 
0. (sn QO. 

వగిం-గు నిడకుదుటి _ ఎరేవంటి గీతి ఎందులున్నాగు 3 గొన ౫ | సవ మైన కవితా 
శ 

పాకనుగు గోరి మేలికి తను మెచ్చుకొొను రాళ్ళ పల్లి “ఎవారినంటి ఓిచిత్య 
ఖ్. 0. . 

వాదులున్నా గు). ౧ హొత్యన చంపును వడియగటగలు చిక్కాని రచనచేయు 
ఓ) i Ou 

ముట్నా రి వాగివంటి త అ బాదు లుస్నృారు. 
— 0 

తెలుగులో సే "qa ౦|గర్టబాదు లొౌకవరగయు. -వాగీలో పొ ఇర్చిత్య 
౦0 a 

(మాణములను వగిం చిని క టమం చి (సతిభా ఎందు లున్నారు; ఆత స్ఞశయ 
గ) 

విమ” క విధానం) ఎబేటియించిన గుగ జడ, _ బసవరాబావంటి 'కాల్బ్పనికొ్ద్యమ 

బాదులు నె ATE సం_్రైరాయమ | కట్లుబంట్స _రంచ COB 
"yy 

బా ంచి బుజమ)పు నుడి శ్రీశ) వ వంటి ఏ వం gas యునన్నాగు. 
న్ 

పు "డవబఎ*ంలు వా), నగరి అంధులు _ సపిన్యాచగ ౧ గు సంబంధించిన 

సొమగిని సీక రించి, వానీని చార నక దృష్టిత *( (బదగ్శంచి, వివిధ సాహిత్య 

విషయములను వివఠింగంగలుగు నిడుదవోలు వారి వంటి చారితక విమర్శ 

కులును; క్ "మ జ్హాజు, మల 0౫లి గౌర వంటి చరి చ | విమగ్శాకులును, వాసన 
(7) 

పరిష్కర్త లును, ఇందున్నారు, 

నాట్లవ అగ వారు “ఎబాదనసివుణులు, వీపిధ సాహి త్యంళ ముల పె 

వాదోవ వాదములు నెరపిన ప్యానకర్శ బీశాఖరుం "జందుదురు. కాశీభట్ల, 

చెళ్ళపిళ్ళ, గిడుగు, జయంతి వంటి వారీ, తో ్ నుద్దండులు. పాఠ భద 

(ప్రయోగ వాదములకు దీపాల వాగది క 'ద్దవాస్న వము, ఆటు వి షణముచెయుచు 

పరిశీలించిన చో పాన ప*జ్బయ వీ సృృతినిం గంంళనటలుకు వి చేకింప వీలగును, 

7. చర్చలు - నతీత్తలు = ప్యతికలలో గంథనమీతలు; 

చర్చా వేదికలు వెలువడి సాహిత్య ఎ ఇస్రైసంగ మును నజీవ మునగ్భుట శెంత 

యోతోడ్చడు చుండును, తెలుగున నీళాఖలో సాధారణముగా వ్వ క్గత 

దూవణభూమషణలు చోటువేసికొనుటవే నది "మెదుగవలనీనంత యొతు యుదుగ 

లేక పోయినది, ల 
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థి. వరిళోరనోయు :_ శెలుంగున పరిళోధనను వెలయించి 

శా స్ర్రజద్దముగా చానినిం బోపించిన మహామహులు చె గంథకర్ళ లలో 
య 

a 

నున్నారు, సాహిత స రిషత్తుల చశ్వారమునను, పరిళోధక మండలుల ద్వార 

మునను బరిళోధన కొంత యభివృద్ది చెందినది, కొమజ్లాజు, మల్ల ౦ 

పల్లి, వేటూరి, గిడుగు, మానవల్లి, జయంతి-మొ॥ విద్వన్మణు లీశాఖకు 

పోషకులు. 

పరిశోధనము విశ్వవిద్యాల యములలో నడుగు పెట్టుటతో నొకనమ 

(గత నంద గించుకొనినది. పింగళి, ఖండపల్లి , దివాకర్ల . గంటి.నిడుదవోలు 

మొదలగు నాచార్యులు ఆంధ. శ) వేంక కేళ్ళ్ణర, ఉస్మానియా, మ దాను, 

విశ్వవి ద్యాలయములలో చెలుగు(న బరిళోవన లారంభవిం:జీ9, ] ట్రభ్యదు 

లన విద్వాంసులను (బోత్సహించి, సిద్దాంత వ్యాసములు వెలయు నవ 

కాళము కల్పించిరి. మైనూరు బెంగుళూరుల కీయుద్యమము వ్యాపించినది. 

తెలుగు సారస్వతమున సంస్కృత సంప్రదాయ విమర్శకును, 

పాశ్చాత్య సం[పదాయ విమర్శకును సంఘర్షణ మేర్చడిన శరుణమున 
రే 

సమన్వయ విమర్శ సమర్థ ముగా రూపుకటుటకు విశ్వవి ద్యాలయములు 
(A) 

(పళంసావహ మెన కృషిచేసినవి. నేటి పరిళోధనలలో సందర్భమునుబటి 
రా 

ఖి 
యోామూ డు విమర్శపద్దతులు వాడ (బడుచున్నను సమన్వయ విమర్శకు 

విశేవస్థాన మీయంబడు చున్న ది. 

విశ్వవిద్యాలయ ములు - ఛాషపకును, సాహిత్య దే క్రీయలకును; వ్యాక 

రణ చృందోలం కార శా(న్త్రములకును, 'పసిద్ద కవులకును ప్రాధాన్య మిచ్చి 
వాని నె బరిళోధనలు సాగింవ6 చేసినవి. నన్నయకు పూర్వ మున్న భాష 
నిని, ఆదికవి నన్నయవెని డా. దివాకర్ల వేంకటావధానిగారి పరిశోధనము 
పశంసనీయము. సాహిత్య, పష్రకియలలో, (పబంధమలవై డా. ౫. వి. ఆర్. 
నరసింవాము, డా. పల్లాదుర్ల్షయ్యగార్తలు, యతగానములవె డా. యస్ - వి. 
జోగా రావుగారు ; ద్విపద వాజ్మయము వెడా. నాగయ్య గారును, జాన 
పద వాజ్బయము చు డా. బి. రామరాజుగారును, వచన వాజ్య్మయము వె 
డా. కులశేఖర రావుగారును. నవలల పై డా. బొడ్డపాటి కుటుంబరావుగారును, 
నొటకములపై డా. పి. యస్. ఆర్. అప్పారావుగారును, ఆధుని కా౦|ధ 
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సాహిత్య (స్మకియల వె డా. నీ. నారాయణరెడ్డిగాగును చేసిన పరిశోధనలు 
గణింపందగినవి. ఆం భాషలోని ఛాతువులవై డా. భ్యదిరాజు కవ 
ము*_గిగాగ,, వ్యాకరణములవె డా. బొడ్డుపల్లి పురుషో శముగాలు, 

ఛందన్సునసై డి, వాటిబండ మాధవశగ్శ్మగాగు నక్కాని సిధ్ధాంత వాన 

ములను వెలయించదిగి. ఇంక _్రైసీద్దకవులలొో తిక్కన వె డి. కేతవరవు 

రామకోటి ఇాంతుగారు, మారను ఢా, జి, వి, ను[బవ్శాణ్యము). (శ్రీనాథు 

ని డా, కొొర్ల వాటి (శీరామమూరగారు, నాచసనసోముని డొ, యళ 

గా రెడ్డిగారు, రామరాజ భూమణున్నిపై క. సున న్నా చాయ్యలుగాగు 

రచించిన నక్రాంత వ్యానము లీ శాఖకు కొన్ని యుదావాగరణములు. 
ఆం ధసాహిత్యము మ ఆంగ, సొహిన్యి (థఛావమును గూర్చి డా, క్ త్తవద్సి 

వీరభ (ద రావుగారి వరీశోధనయు, క ళా పూర్తిదయనుె డి, జి. వి కవ 
3 

రాపుగా రాంగ మున (వాసన సద్దాంత 0) రసము ము (బ'భ్యేకముగా బరా. 
(7) 

పటీర ది. తోదావాగణము మాత మే. నందగినవి. ఈ టిం ది a దా అము మూ (ఈమే 

**(స్త్రబద్ద మైన విమర్శ క్ర సీ ద్రాంత "ఎ స్యసములు చక్కని రాచ బాటలు 
వ్రచినవి.. వీనిలో నూతనాంశముల. (పతిపాదనము, నూత సద్భక్పథముల 
(పని *రము. నూన నమన్వయముల విభఖ*నటి వీళిష్టముగ "6 గానవచ్చును. 

విమర్శయొక్క సమ; రూపము వీనివలన నేర్చడును. తత్పరిళోధన ఫలి 
తముల పర్యాలోచనము సాహిత్య నమాలోచనమున నూతన సమన్వయ 
మార్గ ముల నావిమ్మురించును. అది విమర్శ లత్యుము వె పు వె చిన యొక 

ముందడుగు కాగలదు! 

తెలుగులో సమన్వయ విమర్శ వి_న్లగించుచున్నదని నంత్భ ప్పి ఫడిన 
వాలదు. ఆధునిక సా పాఠ్యము వచ్చుచున్నది. దానివి విమర్శ వచ్చుచున్నది. 

కాని అది పరిచయ. పైశంనల స్థాయిని మించి మెదుగుటలేదు., “తెలుగున 
సృజనాత్మక చై తన్యమునకు అథ్యళుద్ది లేకపోవుట యిదానికి (పాన 
కారణము : విశ్వజనీనము లైన సాహిత్య వమాణములను వాటింపక 
వ్య క్తిగత (పమాణములనే నవ్యులు పొటించుట మజియొక కారణము. లత్య 
శుద్ది కల కవిణయు, (గ్రమాణబద్ధ మైన విమరగ్శ్గయు, కవి తొవ్చాదయముగల 

విమర్శకుండును తెలుగు బేశవున నెల కాలములయందును మూడుపూవ్వు 
(7) 

లాటు కాయలుగా వర్తిల్లు దురు గాక! 
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ర్ 

ఈ సంకలన సంపుటిలోని వ్యానములు సాహిత్య పరిషత త్రిక 

(కాకినాడ), భారతి, ఆం|ధప। తిక సంవత్సరాది సంచిక _ అశు ఎ హిర్య 

పత్రికల నుండి యొన్నిక చేయబడినవి. ఇందు సాహిత్య సరిషగ్చ త్తిగక 

నం|ఫదాయ విమర్శకును, (గాంథిక భాషా వాదమునకును (బెసిద్జి' భాగలి, 

ఆంధప తిక ఉగాది సంచికలు తెలుగున వెలసిన సాహిత్య (ప్మకియల 

కన్నింటికిని సమ్మ పా ధాన్య మిచ్చి సోోపషించిన సాహిత్య పత్రికలు. భాగతి 

నలుబది యెదేండ్ల సాహిత్య సరిణామమునకు సాతి..అన్నను నన్య్భదూగము 

కాదు. వెవ త్రికల పొతనంపుటులను గమనించినచో శ ణాధిక ర్రసిద్దాం ధ 

విమర్శకులు మన కన్నులముందు వపత్యతము శా(గలరు. ఎంతటి సజీవ 

చ్మితమది ! వారిలో ముప్పది మంది విమర్శకులు రచించిన ముచ్చశున 

వ్యాసముల నేర్చి కూర్చిన సంపుటి యిది: 

వ్యాసముల నెన్నిక చేయుటలో మువ్విధ మెన లత్యు ముసలతింపం 

బడినది. 1. వ్యాసములు సాహిత్య చరిత యొక్క స్లూలసన్వరూపమును 

వ్యక్తము చేయవలెను. 2. సాధ్యమగు నంతవజ కాయార చయితల కభిమాన 

పా్యతము_లెన యంశముల సెగల వ్యాసములను |గహింవవలెను. కి. శైలిలో 

భేదము. సంవిధానములో వై విధ్యము, విషయ వివేచనత పాటు హృదయ 

(పమోదము గల్లించు లక్షణము, సాహిత్య చారి తక ప్రాధాన్యము 

మొదలగు నంశములను నంకలనమున చాటింపవలెను. ఈ (ప యోజనము 

లెంతవణకు సాధింప(బడినవో నిర్ణయింపవలసిన వారు సవ్చాదయులు 1 

నన్నయకు బూర్వుమున నున్న భాపాస్ఫితి నుండి నేటి సాహిత్య 

స్టీతివజ క్రీ వ్యాసముల పరిధి వ్యాపించి యున్నది. అందు పధానముగా( 

తెలుగు కవిత్వపు తీరుతెన్నులు నమీత చేయంబడినవి. తెలుగు కవులను 
కూర్చిన కొన్ని వాదములు స్పృశింప(బడినవి : సాహిత్య యయుగము లన్నియు 

నించాద కింసంబడినవి ! 

చిమ్మ చీకటులు (కమ్ముకొని యున్న (పాజ్నన్నయ యుగము నందలి 

శాసనములలోని తెలుగును, దాని రూవు రేఖలను దివిటీపట్టి చూపించిన వారు 
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(శ్రీమల్ల ౦పల్లి సోమేశేఖరళర్శణారు. చరి శయు, భాషాశా(న్ర్రము, వారి 

ప్యాసవుటమున రసార్జ ముగా. జాలు వారినవి : 

వవాద(గ సమన మాగ బేశీక వశ్వములను వ్ళిష సమన్వయ దృష్టితో 
త qd "2 బట టు 

సరీకీలించి నిరూపించినవాగు డా. దివ*క గ్గే వెంకటంవధానిగాగు. వారి 

వ్యానము చెలయింసుని సాహి ఇ గ్యెంళన లేదు. నమన్వయింపని సాహిత్య 

సమస్య లేదు. విషయ వివేచనను, (నన్న గంభీర మైన “శైలి వారి వ్యాసరచ 

నకు వన్నె దెచ్చిన గుణములు. 

ఒక కవీ స్వయముగా. 'జెన్పుక్ "ని (పకక కావ్యల క్షణము వై సూత 

దృష్టితో వీ శేష విమర్శనము చేయుట తెలుగులో నరుదు. అట్టి అపూర్వ 

మార్గమున నన్నయ పెద్దన, నాచన సోములమీద విమర్శ వెలయించిన వారు 

@) విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు. నన్నయ యన్నను, అతని కవిత్వ 

మన్నను విశ్వనాథవారి కభినివేశము మెండు. వ రివ్యానము శిల్బమార్లమున 

వెలసిన యొక మణిమందిగము. 

రాలే చు 

నన్నయకు ముందని కొందోణు తిక్కనకు ముందు వెనుకల నుం డెనని మణీ 

కొందు తీ వముగా వాదించుకొనిరి. అకవి కాల నిగ్గయమునకు(ం బరమ 

(పమాణ మెన చెజుకూగు శాసనమును (బకటించి నన్నిచోడుని తిక్కనకు 

ముందు నిలిపిన మనీషి (శీ జయంతి రామయ్య పంతులుగారు. న్య్రపమాణ 

ముగాల జేయు కాల నిర్ణయ విమగ్శకు వారి వ్యానము |కమాణము. 

నన్నిచోడుని కాల నిరయ సమస్య వివాద గ సమునది- ఆ కవి 
వ 

తిక్కన కావ్య నిర్మాణకళ యతని కవిళా'బంధమునళెనే యనన్య 

నాధ్యము. అతని-వె తెలుగున పెక్కుమంది బహుముఖముగా విమర్శ "వెల 

యించిరి. కాని యతని కవిత్వాంశమును సాధించి ఇావ్యనిర్మాత లై న (శ్రీ 

గడియారము వేంకట ఇవశాస్త్రీగా రొనర్నిన విమర్శకొక సార్ధి క్యముక లదు. 

కవి వాదయమును కవియె వివగించిన వ్యాస మది. 

వాళ్ళీకీ వ్యాస కవి ఆామార్షి ముల నభిమానించి, నన్నయ తిక్కన 

లొనర్చిన రసపోషణ విధానములను దనలో రసయోగముగా సాధించుకొనిన 
మవోయాగి, నువోళవి ఎజ్జియ్య. అశ ని కావ్యఘట్టములలో గుజాళించు 
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నానంస్కార పుష్ప సరాగమును పోవుచేపిన వ్యానము (శ్రీ) నోరి నరసింవా 
శాస్త్రేగారి రచన. 

విపులమెన వీరౌవ వాజ్మయ రంగనున వివేకముతో వివాగించి, 
విశమముల చేరి తెచ్చి, వినూత్న సాహిత్య (వ కియలను వివగించుచు, నంద 
ముగా నలంకరించిన వస్తు (పదర్శన శాల (శి నిడుదవోలు వేంక టరావుగార 

అస 
వ్యానము. 

సోముని సమ[గ వారివంశ మున్నదని బల్ల (గుద్ది చెప్పుచు, అశని 

నవీన గుణ సనాథత్వమును నాణెమైన వాదబలముతో నిరూపించు నడరుదుటి 
వీరరాజు పంతులుగారి వ్యాసము వారి యభిమాన కవిచం[ దున కిచ్చిన యొక 
నూలుపోగు, 

(శ్రీనాథుండు ళృంగార వురుషుండని యతని ముగమున మచ్చ పెట్టు 
మనీషుల ముందు భ కి భావ ముదతో శృంగార నైషధము నిర్వహించిన 
యా కవిరాజు నిష్కళంక మూ రికి (శీ చిలుకూరి పాపయ్య శాస్త్రిగా 
రె_తిన అతరి నీరాజనము వారి వ్యాసము. 

కాళిదాస శెకుంతల నాటకమును శృంగార ర సన్యంద ముగాం 
దెలు(గునోట (పబంధముగా వినిపించిన పిన వీరభ్యదుని కవిత్వ లతణమును 
గుణదోష విచార చర్చతో గురి ంచినది (శ్రీ శుకుమళ్ళ అచ్యుత ౮వుగాగి 

తెలు(గునల గథా కావ్యములలో విశిష్ట వ్యక్తిత్వము గలది సింవోనన 
ద్వాతింశిక, దాని [పథమ వచురణమునకు (వాయ (డిన బరిచయాత్మక 
మైన పీఠ9కా రచనము (శ్రీ వెంపరాల సూర్య నారాయణ శాస్త్రిగారి 

౧ 
నది. ఒకసారి ఒంటి మెట్ట యని _భమించి, యావె నభి పాయము మార్చుకొని 
విజ్జుండైన విమర్శకుని పద్దతి ననున రించిన వీకేశలింగము పంతులుగారిని వెక్కి 

వారి “బమ్మెర పోత రాజు వ్యాసము. పంతులుగారి జీవిత చరమ సంవత్స రమునందు రంచినదగుట చేతను, ఆం(ధప్మతిక సంవత్సరాది నంచికలలో వెల 
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సిన వారి యేక క వొగసమగుట చేతను దానికి సాహిత్య చరి|శలోను, ఈ 

నంకలన సంవుటిలోను దిక్యేక వా ధాన్య మున్నది 

రాయలు |వాసిన ఆము గమాల్యద నాతండు (వాయలేదు పొమ్మని 

నాగు కొందు. వెద్దన కాం యుంగిలి "గెరవ మంటగట్టునాగు. అంతటి 

య న్యాయమును జూచి నహింసలేక యొుడలుపొంగి యురవడిగా రంగను 

లోనికి దూకి (న తరగ లన గు బార్య దొ దొోలి (గంధక _గ్భ్యాత్వమును రాయల కొళ్చ( 

'జిప్పిన సాహిత్య పిగుండు శ) చిలుగా"రి సాంరాయణరావుగా రాలపించిన 

విజయగీశతము వారి వ్యానము. 

పెద్దన కావ్యం చస = కిల్పనలో( బం దునిలోని మచ్చవ ల గుత వ 

కాల కంస కొంత వెగటును గిల్చించిన నుం. అది యా కవిచ చం దుని కాంతి 

కట్టి కళంకము నావాదింప దని కంథో కి గా నయమున భయమున నచ్చ 

జెప్పు (శ్రీ) కాశీభట్ట | బవ్మాయ్యశా శ్రి గారీ వాద కెళల్యమునకు మచ్చుతునక 
"వారి వ్యానము, 

పెద్దన (గ్రీవె వ6 బుగుషుని విజయమును జితింప, తిమ్మన పుగుషుని వై 

స్రీ విజయమును రూపించి [గతి ద్వంద్వి యె నిలిచిన విధమును మనోవార 

ముగా నిరూపించి మనోభావ వి మజణాత్మకపా శ చి శణ పగిశీలన శిల్చ 
మును వాటించినది డా. =. వి. ఆర్, నరపింవాముగారి వ్యానము. 

3 వభ క్రి సముదుడై న ధూర్జి టియె క్క యాధ్యాత్శిక ళాెవసంపే తిని 

3 వభ క్తి సాహిత్య నిధులను విలువ ట్టి, లక్కి చిన విజ్ఞాననిధి (శీ బండారు 

తమ్మయ్య గారు పరిళీలించినాగు, వారు ః పెట్టినది బంగార మగు నినుటకు వారి 
్య్యానము సాత్యు ము), 

రామకృష్ణుని ఒరివోనమునకు మొక్కవోయిన యొక సజీవ శిల్పమును 
వెలికి తీసి. వెలుంగు పొడి మాటలతో మెలు6గువెట్టి, జిలుగు శిల్పమును 
నంతగించి. తెలుంగు దనమును బూశపూసి, బరారు గవ నలం రించి 

తెలుగువారి వెద్దక్క-గా తీర్చిదిద్దినది (శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృవ్ణళర్శగాగి 
(ty 

వ్యానము. 
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సం|సదాయమును గాెరవనించుచు, సమగ్షులెన పూర్వకవుణు స్వాతం 

(త్యముతొ సాధించిన 1పయోగములను (బమాణ బుద్దితో (7 హిం? నలెనని 

చాటి చెప్పుచు, శెలు(గున కున్న వ్యాకరణ ద్? వ) చిన్నదని అయ్యలరాజు 

కవీత్వపు కాగడాతో చూపించిన వ్యానము (శ్రీ చెళ్ళవళ్ళ వెంకటా. గారి 

రచనము. వారి శ క్రి మంత మైన వా్యవవహోగొక భాపకును, సమ దము వంటి 

కావ్య పరిజానముకు ను. సవ్భాదయ విమగ్శకు నిది యొక మచ్చుతునక (| 
En 

కల్పనా మవానీయమెన కళా పు *రోదయ మున? గాంచిన కొణంది 

కాంతి రేఖలు కనుల పండుగ వేయుచుండుగు. 5 వ్యగి చనా శిల్ప మగ్గ జ్ఞ 

లెన (శ్రీ దువ్వూరి "వెంకటరమణశాభ్తగా రా క౭వ్యములోని క థఛావథెన 

కౌశలమును విశేష (పజ్జతో వారి వ్యాసనున వివగించినాగు. 

సంగీత సాహిత్యములను శెష కవిత్వమున సాశేష మొనగ్చి నాదతం 

(తులతోపాటు రసతరంగముల నవలీలలగా జాలువారిం చిన రామరాజ భూమన 

ణుని కవిత్వములోని వై చితిని సంగీత సాహిత్యశా(స్త్ర మగ్భుజ్ఞుం జై న విమర్శ 

కుండు విప్పి చెప్పినది (శ్రీ వుట్టప క్రి నారాయణా చార్యుల వారి ఐగ్యాసము, 

(శీ వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రిగారు విశేషముగా వివారించిన సొర 

స్వత క్షేత్రము దతీశాం[ధ వాజ్య్మయము, దానిలోని లో గుట్టులను, లోతు 

పాతులను, వెలుగు నీడలను వారి కలముతోనే చితించిన వ్యాన మిందలి 

వారి రచన. స్పష్టమైన విషయ పతిపాదనము. విశేషాంశములను వెలుంగున 
కీడ్చెడి విపులమైన [పమాణములు వారి విమర్శ (వ ల్యేకత. 

_పతిపద్య చమత్క్శ తిని వెలియించిన విజయ విలాస కారుని పద్యముల 

ని వ్యాఖ్యా విశషములను వీ వేకించి శే వలను విశ పించి వినూలత్నాగ్గము 

లను వెల్కిదియు వ్యానము శ) తాపీ ధర్మా రావుగారి రచన, 

చేతయ్య వై సేర్పడిన కళంక సంకమును ? డిగి పదకవిత్వి వె భప 

మును (బదర్శించిన వ్యాసము శీ గణపతి శాస్త్రిగారి రచన. భవభూతి 

కరుణరననును గుండెలో నింపికొని, కవిత్వమునందు జాలుచాగ్చిన కంకంటి 

పాపరాజు_ సీతమ్మను శోకమూ డిగా జిం|తించిన (ప్రతిభను తులనాత్మక 
పరికీలన దృష్టితో నిగ్గు చెల్చి నిరు?పిం చినది శ) ఇయదకంటి వానుమచ్చా స్త్రి) 

గార్ వ్యానము. 
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8. (= 

స్వీయ నం హత్య జీవిత చగి[ ఇమే యొక సాహిత్య చరితా ఛ్యాయ 

మెనటు, సమ కాగిన న“ పొ్ట యువి సందగము, సబీవను, నరశము నెన 
౧__ 1" 

a 

నహఘీత గావించిన లిగికల్ వినయము) శ) దేవు చి కవి శాంగర్ నుచన. 
జ 

(*) ta సాం 

౩ ద్యమువ లె ఎం గదను బీలుగ) శిల్ప. భావచి MERE 
అ 

"తెలుంగు పొటల యెంకి గాలిదుమాగములో జిర్కు-బడి పాగ విని, 
గ . 

నాంయంఎడు సు వేగం ౫-౮రామగ్భించి, యి వినిరీఎమునకుల గాగిణపు ) ఇలా 

లంకీకి WHA. IN కామని దివ్యర్భషితో ( జుూ*చ్చి చెప్పు నంట భన Re 

కీ బనవ'౮*ఖు 'బేం' సప స్పా రావు గి). ధరకు, శ రీమంగ నెను బంగి 
= MH ర. 

గచన గుండెతో నుండి పొంగి వచ్చినది. 

DD CS భోం ఖ్ క్ష ఇ ఇ ఇ సు లే వ గంగలో PAD గ వ] గ ఎరు, మరో ro నవు కొెటరు 

అంగు. యా నలమను జూచి వివ వళంఖము ఫు*గెించి, (శ్ర (శ్రి అనక త 
cn 

య్ Bre” శా జాం గ Pod న ౫ ఇ” Sr: OM అ ఫి ర జీ 
ఐ"”తడదికు కొాగదణ ము చెప్పి, గలే DD a) గరా గి |. యం! లభి వె శు, 

చిన యనుయాయులకు కను సన్నులు + వేయుచు ముందుకు నడిపించిన ఇ 

“శత తెనుగు కవిత : కె శగపోకడలుి. 

రను 

(నభున్వ పాదముల (కింద నగిలి, ఇఆలంగాణమున6 గొనంయుపిగతో 

నున్న తెలుగు బానకు కొండంత నతన నిచ్చి, ముక్కోటి యాం[ధుల 
నడుమ ముచ్చటలు తీగ్చునట్లుగా తజవులు గల్బించిన సా హిత్యో ద్య్యమమును 

సాకల్యముగా నమీతీ. చినది (శ్రీ దేవుల: ల్లి 

సగళ మున ఇ లిలో సం ్రగహముగను సమ గవావుఎగను కిన (పొంతీయ 

సారనత నమీతు యది. 

'రామనుజరావుగా౧ "ఎ రస గు. 

వచన క కవిత్వ స్వరు సన భావనను గగాగ్బ్చి చెప్పిన ( (శ్రీ మల్ల వరపు 

వి శ్వేళ్వ్యగ రావుగారి ఎగ్యసము సన ఇద యుల వ్ నృాదయవంల నలగంచు నమా 

లో చనన. కవులును, బాూమాజికులును ఉత్తమ ఎట్ల [i మూలములు 

సాధించినన్పు జే SERS భవితవ్యనము) సముజ్ఞ్వలముగా నుండు నని సొరవంత 

మును, * స్ర్రబద్ధ వ ము నైన విమర్శ వెలయించినది డొ. జి. వి. కన్న రావు 
గార వ్యాసము. ఇసి యీ పాన సంపుటమునకు నముచిత మెన భరత 

పాక గ్ర్రము | 



(|. 

నాకీ సంకలన (గ్రంథ సంపాద కత్వమున కోవ కాళము గలిగిం చిన ఆంధ 

[వదేళ సాహిత్య అకాడమీ వారికిని. పకక ముగా త ఈ్మాగ్యదగ్భులు, 

సహృదయులు, సాహిత్య సేవాధురంధరులు నెన (శ్రీ చేవులపని రామగుజ 
ఈ... హట్ 

రావుగారికిని నా కృతట్హ తలు. ఈ సంకలన |గంథ సర్యవేతణను శిష్య వం 

త్సల్యముతో నిర్వహించిన మా గురువర్యులు, విద్వన్మణులు డొ. దిపాక గ 

వేంకటావధాని గారికిని, షతికల |పొత సంవుగములను నా కందుబాటులో 

నుంచి నవాక రించిన శ్రీక్ళష్ష దేవరాయాం [ధ్ర భాషానిలయ , ఆం(ధ (నిదేశ 

సాహిత్య అకాడమీ అధిపతులకును, నన్నెడ నెడ సాదరముగ పోత్సహిొం చిన 

ఆవులు, విద్వన్శణులు డి, పాటిబండ మాధవశళర్శ్మగారికిని నా ధన్య 

వాదములు. శుద్ద గతులను సిద్దము చేయుటలో సాయ మొనగ్చిన శ్రీమణి థి థి 
చి॥ నుశీలకు నా ఆశీన్ఫులు. 

ఈ సంకలన | గంథము నహృదయుల చిత్తముల శెక్కినచో నాక్ళషి 
ధన్యము | 

వాదరాజాదు, గూడ వెంకట సు|బహ్మ రం, 
158_4_1969., 



తెలుగంగవిన్వవు తీరుతెన్నులను సమీశించే ఈసారన లే వారన సంపుటం 

ద్వితీయము[ద ణకు నో-చుకొ"న్న దంశు సవష్మాదయా మాదము[ ద దీనికీ 

లభించిం దన్నమాట; దీనిని పుం న్మరించుకొని ఈము[ద ణకుకు*డ మరో పీఠిక 

(వె బాగుంటుం దని ఆంధ పదేశ్ సాపాత్య అకాడమీ ఎరు 

భావించటం ముదావవాం, 

కావ్యం, కవిత్వం-_ అనేపచదాలను విమర్శకులు సమూనాగాంలోనే 

నంభావించటం సంస్కృృతనం ప్రదాయం. వాటి స్వరూప స్వ భా వాలనుబట్టి 

(సక్యక పతిప త్రితో వరిగాణనం చేయటం పాశ్చాశ్యా సంప్రదాయం. తత్త్వతః 

రెండు దృక్పథాలకూ పరమార్థిం ఒక శు అయినా అనుశీలనంలో అంతరం 

కనసడుతుంది. 'నేటివిమగ్శకులలో పాశ్చాత్యన రశీలనవిధానం | పామాణికంగా 
(పవర్తిల్దుతున్నది. అట్లని సాహి గ్యలతణవి వేచనం (పాచ్యః ద్ధతిని పరిత్యాగం 

చేయలేదు; [కొ తపాతల మేలుకలయిక కవిత్యానుశీలనంలో నవత్వంగా 

నిలిచింది. 

కావ్యం ఫలం వంటది. కవిత్వం గుచి వంటిది. ఫలానికి (ప్రయోజనం 

ఆస్వాదనం. ఆస్వాద యోగ్యమైన ఫలానికి రుచి గుణం. గుచి ఫలాన్న 0౦౭ా 

వ్యాపించి ఉంటుంది. ఫలంలో తినదగిన పదార్థం ఉంటుంది, ఆస్వాదింప 

దగిన రసం ఉంటుంది. రనం పదార్థ గగ్భితంగా ఉంటుంది పదొరగరూప 
గి 

మెన ఫలాన్ని తిం పర్యవసానంగా ఆస్వాద్యమాన మయ్యేది రసం. గుచి 

రసాన్ని ఆ|శయించుకా ని (ఎ ధానంగా ఉన్నా పదార్గాన్నీకూడ పట్టుకొని 

ఉంటుంది. గసాన్ని సిండిన ఫల; చార్థిం పిప్పి, లోకంలో ఫలాన్ని భతీంచేవా 
రున్నాగు; రసాన్ని విండుకొని (తాగేవా రున్నారు. ఉభయులకూ రస 
సిద్దియే ఫలనిర్ధి. ఈలో కానుభవాన్నే కావ్యాస్వాదనకు సమన్వయించు 
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కోవాలి. కావ్యం వ స్తువుచేత నినులం; వర్గ నామయం. దానికి రుచి నిచ్చే 

గుణం కవిత్వం. సవ్భాద యుడు పొందే అనుభవం రసం. కావ్యాన్ని 

అనుభవంగా మార్చే సాధనం కవిత్వం. అంచు కావ్యరుచి కవిత్వం. వన్సు 

వగ్గనా నామయ మైన 5*వ్యం రుచివలన నే ఆస్వాదనీయ మౌతుంది; ఆస్వ్వాదెత 

మెన రనం రుచిరూపంగానే చింన్మరణియ మౌతుంది. కావ్యమూ రనమూ_ 

సవృాదయునిచేత ఆన్వాదిం) బడి అంత రాన మొందుళొయి. రుచిమా తం 

ఆస్వాదమధు రాగుభూతికి స్మృతిగా మిగిలిపోతుంది. అదే కావ్యంల్ ని కవిత. 

ఫలాలలో రసాలలో వై విధ్యం సర్వసాధారణం. వై విధ్యంలో కూడా 

వాచవిని కఠిగంచే రుచిజఖేదం * గు రి ంపబడుతుంది. రుచిభేదంగా నిలిచేది 

ఆస్వాద నీయత్వం. స్వాదుత్వం రుచినుండి విడదీయలేని లతణం. అచ్చ మెన 

కవిత స్వాదుత్వవిశిష్ట మెన రుచి. పక్వత దానికి పోమకం. కవితలో పక్వత 

కవివాక్చరిపొకం. చానివలన కవితకు శీల మేర్చడుతుంది. శీలం స్వాదుత్వ 

పోవకదహ్యం. కవితలో స్వాదుత్వం సౌందర్యం. శీలం సౌందర్యవర్థకం. 

సౌందర్యం రుచిసమర్చకం,. అందువల్ల _ కావ్యంలో అస్వాదనీయ మైన 

సెంద ర్యాభివ్య క్రి కి కపిత. కావ్యళ బ్రం (పథానంగా స్వరూపవాచి, ర సళ బం 

అనుఖవ వాచి, కవీ తాళ బం రుచివాచి. ఈ మూడూ కలిసి ముద్దగా 

భాసించినా వివేచనకు వేరువేరుగా గోచరిసాయి. లోకంలో ఇది అనుభవ 

సత్యం. ఎంతటి మహాకావ్య మైనా అందులో రుచ్యమైన పద్యాలు కొ న్నే 

ఉంటాయి. వాటినే లోకులు నాలుకలమీది రుచివోేషాలుగా నిలుపుకొని 

నిశ్యారాధనం చేస్తారు. రుచి రోచిస్సులా వ్యాపించేది. సూర్యరన్ని 
లోకాలను వెలిగించినట్లు కవిత కావ్యలొ కాన్ని. రుచిమయం చేస్తుంది. 
కవిత కావ్యానికి (పాణవై తన్యం. కవిత లేనిది కావ్యం లేదు. ఉంచు అది 
జీవం లేని శవం : 

నన్నయనుండి నేటిదాకా తెలుగులో ఎని ల కావ్యాలు వెలువడినాయి. 

ఎన్నో రుచుల నందించాయి. ఆ రుచుల తీరు తెన్నులను ఆం| ధ సహృదయ 

లోకం ఆస్వాదిస్తూనే ఉంది. వాటిని వివేచించుకొంశు కవితాసెందర్య 
సమాలోచన మౌతుంది. యుగయుగాలుగా తెలుగుకవులు సౌంద ర్యాఖభి 

వ్యకి నో కవితామయంగా సృజన కావించిన ౨ తన్య సవంతిని సమీతంచు 

కొంశు నహృదయా మోదం లభిస్తుంది. ఆమార్షలలో ఒక (పష్థానం చేయటం 

ఈముంచుమాటకు (పయోజనం. 
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కవితయ కవితా ప్రన్జానం 

ఆదియుగంలో ఆం|ధక విశ్వానికి అబిజగాముగ మెన eq ఫ్రొంరద 

మాధుర్యాన్ని కల్సిం చిన సాలలు రెండు. ఒకటి. "దేళిక “విశ్వం, అందున్ *ల 
/ 

కవిత్వం. దేశిక విత్వళాఖలో జాం వాగింది జ*నుదనాపి ౪ ఫ్రం దినే అవ్య 

భేదాలలో మెెఖకక విత మనీ, (న జాక పిల్చి మనీ, యనం "పట్టి ముని 

ఎన్నో పేర్ల తో పిలుస్తున్నాం. ఇది నన్నయకు పూగ్వం సుండ్ ఉంది. ఆను 

భూతిని ఆటగా, పాటగా అందంగా అలవోేకగ* అఆవిష్క గం వగోవటం దాని 

లక్షణం. సుఖదుఃఖాలను నూటిగా, నూ కి గా చెప్పిన ROE 9°08 

అందుబాటులో ఉండే సార ళం won మాం దాసీ Mm, es 

జీవితంలో నిబ్బరంగా పారే అంతర్వాహిని 'దేశికవిం. | బితుకుబంగ +౧ మ 

దాని వ భోగం, పలుకువింగాగ మే దాని నీిందగరం. ౧౧౧ అడుగ?” 

పాడుతూ నే అందగినడుమూ తిరిగింది; అందలా అక్ర గ్రాం! సి. మందిలో 

పడి మనుగడ సాగించింది. గేశికవిన చాగి[పోక్కుంన కారిన దొమసుళ్ళని వె 

వంటిది. అ|కయత్నంగా అందుబ*టులో ఉండేది. తింకు ఆపాామధుగంగా 

ఉండేది. అక్కడక్కడా విత్తు లుంకే ఉంటాయి. వాటిని వదిలే" గాచి! 

ఎక్కడా ఆటంకం లేదు. ఆరుచికి గుణవిచారం లేదు, 7ణ|ఒసెంగం_ లేదు. 
శ 

మననుకు పసం దైన మాతలే దాని ( స్లానసూ ఆలు. 

దేశిమార్ష కవితాళాఖలలో ఒక భీదం కనపడుతుంది. దశిక విత "ీలలో 

ఇంకిన నీరు లాంటిది; మార్త కవిత తరంగసుందరోంగా (వహించే జీవన డి 

లాంటిది. ఈఆండింటికీ తీవననీర చాలు వగ్షి ంచిన అనుభవ ధగ లీ ఒం లా 

ధారాలు. చెలమల్లో, దిగుడుబావులో ఊటగా సాగి (గవ్వుకొ న్న చిటుల్లో 

తలయె తెగుణం ' కేశికవిశ్వానిది. (బావం (పొం 'ఆ*లను) స్ 'వించుకొని, 

ఉళయతటాలచే సీమిత'మైన బాపాక లను నియత నుూార్లాలు గ" సంత గంచుకిని 

నజీవనదిగా పారుతూ, సమీపించిన సహాదయులళకు మ నోస్మళ ననుణ]” స్న్ని 

అందించటాని కే కాక యౌానపా్యతల వె వివిగయా[తలు సాగించటాని! 

వీలుగా గంభీర మె, సాగరోన్ముఖంగా సాగి గసశగంగిణి నూర్లకవిత, కోవ 

నదులు రసపానానికే కాక, వ్యవసాయానికీ, ఫలసాయాానికీ కుండా పనికి 

వసాయి. వనాలూ, శేదారాలూ నదీజలాలతో విలాసొలను 'వెలాగుసాయు, 
pre | 
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'రేశిక విత దేశంలోని భూగర్భజలసం పదవంటిది. మార్గకనిత నదీనద భాగ్య 
రమ వంటిది. దేళికవులు (బతుకు పాటల్లో జీవనస్థితిని చి తించారు, మా 

కవులు కావ్య సవంతులలో జీవనరసాన్ని పొంగించారు. మార్గ కవుల్లో 
నన్నయభట్టు భగిరథకల్పుడు. ఆం|ధ కవితా భాగీరధిని మార్గ ఫణితిరో ముం 
దుకు | వవహింప వేశాడు. 

దిగుడు  బావులలోని నిటితియ్యందనం వేరు, జీవ నదిలోని 
నీటి రుచిపాకం వేరు. పిరటిలోని శావి నిశ్యక్ళ త్యాలకు జీవనాధార 
మెనా, జీవనదిలోమునిగి తీర్ణి సేవచేయాలని జీవుడు తాప తయపడటం నహజం, 
సాహిత్యజీవిశంలో కూడా దేశికవిశ పెరటిలో నిలిచిన తీర్గంలాంటిది. మార్గ 
కవిత పుణ్యతీర్థ పుష్కరం లాంటిది. వాపా మున్న చోట బావి వరిగణనకు 
రాదు. ఎన్నిబావుల నీగు (తాగినా జీవనదిలో మునగనిది జీవితానికి 
చరి తార్హత లేదు. బావిచుట్టూ బతుకులో ని తాసు తయం కనపడుతుంది; 
ఏ వావాం వెంట (బతుకు చేసే పయాణం గోచరినుంది, అలాగ చి 
కవితలోని పాట జీవన రాగాన్ని వినిపిన్సంది. మార్గకవితా ్రగతి సంస్కృతి 
వైభవాన్ని వెలారున్తుంది. జాతిజీవితంలో దేనీపాత దానిది. ఒకటి భావ 
విన్యాసం, మలొకటి రసోల్తాసం : 

ఆం| ధకవితారంగంలో మౌర్గి కవిళాపస్టాన భేరి (మోయించిన. వాడు 
నన్న యభట్టారళుడు మార్గళ భ్లాన్ని రీతికి సర్యాయ వాచిగా దండ్యాదులు 
"పేర్కొన్నారు భోజాదులు ఆమాటకు _పాచుర్యాన్ని తెచ్చిపెట్టారు. 

“వె ద ర్యాదికృత ః పంధాః కావ్యే “మౌార్ష” ఇతి స్శ్భతః 

“రీజ్ గతా వితి ఛాతోక సొ వ్యుత్చ త్యా రీతి రుచ్య తే” (2-27) 

అని భోజుడు నరన్వతీకంఠాభరణంలో పేర్కొన్నాడు. గత్యర్థక మైన రీజ్ 
ఛాతువునుండి రీతిశ బ్రం వ్యుత్పన్న మయింది. వై ద ర్భ్యాదిరితులకు మార్గాలని 

చేరు. 'రియంతే పరంవరయా గచ్చంతి అనయా” అని కేళవమి| తుడు 
వెర్కొన్నాడు. పఠితలు రీతి నా|శయించి పరంపరగా రనస్థానాన్ని పొందు 

తారు కాబట్టి దాని కావేరు వచ్చింది. కావ్యాలంకార నూ తవృ త్తికి 
*' కామధేను” వ్యాఖ్య (వాస్తూ గోపేంద తిపురవారభూపాలుడు “రిణంతి 

గచ్చంతి అస్యాం గుణాః ఇతి; రీయళే కరతి అస్యాం వాజ్ఞధు ధారా 
ఇతి వా రీతిః” అని రీతికి రెండువిధాలుగా వ్యుత్పత్తి చెప్పాడు. గుణాలు 
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దేనియందు వవ ర్షిల్లు తా యో అది రీతి; దేనియందు వా గూప మైన రసభార' 

[వవహిన్తుందో అది రీతి. అదే మార్గం. రసానుభూతి నందించే వాగూపమధు 

ధార గల కవిత మార్షక విత, నన్నయ అట్టికవినను హృాద్య మైన “ద్య 

ఫణితిలో పఠితృలో కానికి అందించాడు. 

నన్నయ కవిత తెలుగువారికి [కొత్తదైన కావ్యకి విఆాగుచిని 

అందించింది. అది ఆం[ధజాతి అత్భులత ణా నికి అను వెన గుచిగా సగఢవిలి ది. 

యుగయుగాలనుండి తెలుగుకవు లారుచిమత్వాన్ని నుగిచోంగా అమ 

వాక్కులలో మధుధార ౧౪ నిండించుకొంటున్నా రు, 

_ కవితకు రుచి గుణసం యోజనంపల్ల కలుగుతుంది. గుణసంవి ధానం 

వలీకోరిలి_ లేక_ మార్గం రూపుకట్టుతుంది. గుణవర్టిత మైన రీతి కవితకు రన 

వ్యంజక మెన వృ ని (పనాదిస్తుంది. వృత్తి అభినయ సెద్భళ మెనది. అభిన 

యానికి ఆకృతి, అభివ్యక్తి అవసరం. సుందర మైన ఆక్బతి మనోజ్ఞంగా 

భా వాభివ్య క్తి కి చేయటమే వృత్తి, అట్టి వృ చిని క ఎ వాక్కు. వ్య gps సంది. 

ఆ వ్య క్షీకరణలో రుచి ఆనా శదనుందరంగా ఆవిష్కూశ మౌతుంది. అది కపి 

తగా రాణీను౦ది. 

ఉక్తి అంకే సుందరమైన వాగ్వైఖరి. వైఖరలోని 'వై విధ్యమే 
కవిత్వపురుచిలొ ని వైలతణ్యం. నన్నయ క్తి కొక వెఖరి ఉంది; తిక్కాన 
ఉక్తికి మరో వై ఖరి ఉంది. ఎల్జినడి క్తి కి ఇంకొక వైఖరి ఉంది, మవోకవి అయిన 

(ప్రతివాని ఉక్తికీ ఒక (పత్యేక వై ఖరి ఉంటుంది. అవె ఖరికూడా సిద్ద మనీ, 
సాధ్య మనీ రెండువిధాలు. కవికి సంస్కార జన్య "మైనది సిద్ద వై ఖరి; సాధన 
జన్య మెనది సాధ్య వై ఖరి. సిద్ద వై ఖరిలో సృజనాత్మకత (మనిద్దంగ౧ = (బైపిం విత 

మౌతుంది! సాధ్య వై ఖరిలో వూర్వ[షవ ర్లితమార్లాలలో కవి చేసే ప్రయోగ 
వైచ్చితి లాస్యం చెస్తుంది. ఏకవివాగ్ష త్తి కవిఅ*స్వాదనకు కమనీయ 
వినూత్న రుచులను సృష్టింపగలదో ఆత నికవిత మార్ల కవితలో న నవ్యమార్షని రత, 

నన్నయ అట్టిమారాన్ని చూపించాడు. తిక్కనాదులు ఆమార్ల ౦లో వినూత్న 
మార్గాలను (సయోగించి (పపంచించారు. అం[ధమవో కవుల కవిఆ* 

మాళ్లాలను వి శైషించేటప్పుడు మొట్ట మొదట కవితయ కవి తాస్వరూప 

వివేచనం చేయటం సమంజసం. 
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నన్నయకవిశలో తన్చమసనదాలు అధికంగా ఉంటాయనీ, తిక్కన 

కవితలో. శెలుగానూటలు ఎక్కువగా ఉంటా యనీ వారివారి కవితా 
గరూవాలను వివేచించే పద్ధతీ తత్ర్రదర్శ నానికి సమర్హవంతం కాదు, కవితా 

శత్త్వపిచారంలో. శ బ్రవ్లివేచనం ఉండరా దని కాదు. కాని, ఉండవలసిన 
విగంగా ఉండాలి. నాట్యానికి వస్తువు శరీరం, ఇ వ్యానికి శ బ్రార్గములు 
శరిరం. శరిరాన్ని అ|శణించే సౌందర్యం ఉంటుంది. అయి కే అది భీెతికం 

కావచ్చు, భావరూం కావచ్చు. కవిశకు ఇ "తిక సౌందర్యాన్ని ఇచ్చేది శబ్దం 
థావసౌంద ర్యాన్ని ఇ వ్చెది అర్దం భావం ఆకృతి న్నాశయించి అభివ్య క్రిం 
అవుతుంది. వానన పుష్బూది ద ఐ ట్ర్ నా (శ్ర యించే ఉండటం లోక సిద్దం + 
అలా? కవిశలో రమణీయా”ం శబ్దాన్ని ఆళయించే |: తీయమానమౌతుంది. 

ఠా న 
జా అర్థ మే ఉపాదేయ మెగా శబం డానికి ఉపాధి. సౌందర్యం శ బించేత యు ళు 

యు 
స్భృిష మె అర్ధ రూపంగా ఆసాద నీయ మెెతుంది కవితకు అందమెన ఆకృతి ఈ ౯. 6. 

a 

నిచ్చేది శబ్దం; అందమెన అభివ్య క నిచ్చేది అర్థం. ఆకృతి అభివ్య క్రి కి పోవక 
మెతే సెొందర్యం వాదయతర్పణం చేనుగి నన్నయ తెలుగుకవితకు శబ్దం 
చేత ఆకృతి వై భచాన్నీ, అర్ధ ౦చెత అభివ్య క్రిసి"ంద ర్యాన్నీ సాధిం చి, ఆస్యాద 

నీయ మెన ఒక రుచిని ఆలుగువారికి కల్పించి ఇచాడు. 

నన్నయ (వధానంగా గుణ వాది. శ బ్రగుణపం యోజనశిల్బంతో 
కవితలో సౌందర్యాన్నీ, ఆస్వాద నీయత నూ కల్చించటంలో ఆయన సిద్ద 
హాన్తుడు. ఆతనిక వితలోని రుచి నర్వుస్వమూ క వితాసామ (గిని గుణపోవకంగా 
సంవదించుకోవటంలో నితీ ప్రమై ఉంది. నన్నయ వాగ్వ్య తికి (వసాదగుణం 
పాణభూతం. [పసాదం సర్వగుణనం యోజనానికి సమర్జవంత మైంది. ఓజో 
గుణయు క మైన శిథధిలబంధం శబ్ద ససాదగుణలక్షణం. నన్నయ వాకా శకానికి 
ఇటువంటి [వవృ త్తి నై జం. గ్రేసాదగుణంచేశ వై దర్శీరీతి రూపుకట్టుతుంది, 

“అస్పృష్టా దోషమా తాభిః సమ గగుణ గుంఫితా 
విపం చిస్వర సౌభాగ్యా వె దర్భరీతి రిష్య తే” 

అని "వామనుడు వక్కాణించాడు. నన్నయ కవితలో పదర చన వివంచీన్వర 
సౌభాగ్యాన్ని వెలారుస్తుంది. రీతి గతిని సూచిస్తుంది. కాబట్టి నన్నయపద్యం 
కుంటుపడకుండా మొదటినుండి చివరివరకూ (పవాహాగతిని భజినుంది, 
వాద్య మైన గతిని పద్యానికి నేర్చిన ఆచార్యుడు నన్నయభట్టు. 
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గుణవ్యంజకా లె నవి వ ర్లాలు. పసాదగుణవ్యంజకాలె న వర్ణాలను. 

అక్షరాలను. రచనలో కూర్చి రమ్యతను కల్పించటం నన్నయ కవి శాశిల్బం. 

రమ్యత అంశ రమింపదగిన భావం- అంచు ఆస్వాదనీయత్వం. కవితలో 

ఆస్వాద నీయత్వం నర్యరాధారణంగా సవాదయహృదయాలకు అం దేగుణం. 

“ఇతరులు అక్షర రమ్యత నాదరింపన్”_అని నన్నయ అనటంలోని తాత్చర్య 

మదే. 'నానారుచిరార్గనూ క్తి నిధిత్వం' ఆయన వాగ్వ్ద్భ త్తి లతణం. రన 

ధర్మాలై న గుణాలచేత విశిష్లాలెన పదాలను పరమసార్గక్యంగా వాడటంలో 

ఆ లక్షణం విశ్వరూవం తాలు స్పుంది. ఇక కథ నాటకళశరీరం, రమణీర్గ|పతిపా 

దకళబ్రం కావ్యళ రీరం- నన్నయ దృళ్య శ్రవ్య కావ్యశ రీర విభాగ వివేచనానికి 

ఒక సమన్వయశీలం నేర్చాడు. అదే ఆయన "పేర్కొన్న “పనన్నకథాకలి ళాగ్ది 

యు క్తి". (పసాద గుణ ప్రధానంగా కావ్యవ స్తువు వ్యంగ్యాసుందరంగా కోతీయ 

మానం కొవటం, అలా కావటానికి రమణీయార్థాన్ని వోవకంగానిల చే నంయో 

జనశిల్బం నన్నయకవితలో _ప్రళ్యత మౌతున్నాయి. ఈ అభివ్య క్తి ఆం|ధకవిత 

కోరక అపూర్వళ క్తీని పసాదించింది. తరువాతి కవులు ఎన్ని పయోగాలు 

చేసినా నన్నయ కవితారుచి వాటికి పాదుగా నిలిచింది. ఉదావారణకు చెప్పు 

కుంకు నన్నయ శబ్బ్రగుణాలకు [పాధాన్య మిన, తిక్కన అర్హగు ణాలకు 

పొధాన్యమిచ్చాడు. (శ్రీనాథుడు రీతిని రూపుకట్టించాడు. ఎల్లిన గుణాలకు 

అలంకారాలతో ళోభాతిశయత్వాన్ని కల్పించటం (పారంభిస్తే, (వబంధ 

కవులు అలంకార శిల్పాన్ని ఆమూలా గం చితించటం మొదలు వెట్తారు. 

తెలుగులో మార్గ కవులు పోయిన కవిశా|పస్థానా లన్నింటికీ నన్నయ చూపిన 

వన్నెచిన్నెలే తీరుతెన్నులను తీర్చిదిద్రాయి. 

గుణాలు ఎన్ని ఉన్నా గుణ తయానికే (మాధురోజః పెిసాదాలశే 
కా వ్యాను శీలనంలో గిరవం వచ్చింది. మాధుగ్యం చిత్ర దుతిని కలిగిస్సుంది; 

ఓజస్సు దీపిని భావింపచేస్తుంది; (పనాదం చిత్త విశాసాన్ని కలిగినుంది. 
ఈ మూడువిధాలై న రుచి భీేగాలూ గుణ |పధి*నక విశ్వంవల్ల నవాదయుడు 
పొందుతాడు తెలుగులో నన్నయ పసాద గుణంతో చి త్రవికానం కలిగిస్తాడు. 
తిక్కన మాధుర్యంతో చిత్త|దుతిని కలిగిసాడు. ఎణ్జయ ఓజన్సుతో చిత్త 
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దీ పిని కలిగిసాడు. వీరు ముగ్గురూ గుణ పథాన వాదులే. అయినా, వారీ 

కవితల రుచులు చేరు. రుచులు వేరె నా వారికవితలు ఆ 3 దస్యాదువులు. 

రుచిరూప మైన కవితాస్వభా వాన్ని వివేచించటం శప మైనవని. పాచ 

కుడు వంట వండి విందుగా వడ్డిస్తాడు. అందులో వివిధద్రవ్య సంయోజన 

| పావీణ్యంతో రుచులను కల్పిసాడు. ఆ రుచులను విశ పించుకొంకేు వాటి 

స్వభావం తేటపడుతుంది. ఈ దృష్టితో కవి|తయం వారి రచనల్లో ఆస్వ్వాద 

నీయంగా ఉండే కవితారుచిలోని (దవ్య సం యోజన విధానాన్ని విశే షి చే 

నవాదయ వివేచనానికి ఈ [కింది విధంగా భాసిస్తుంది. 

తోచి _కోబితా(దొప్యనంయోజునం కావ్యలక్షణం నాపాత్మీవన్దానం 

నన్నయ శబ్రగుణం ((వసాదం) 

శబ్దం _ రీతి క థాకథనరీతి వస్తు ధ్వని| ప ధాన మైన 

ఆర్థం - రనం ఇరివోనఫణితి కావ్య పస్థానం 

అలం కా౮*లు 

తిక్కన అర్థ గుణం (మాధుర్యం) 

అర్ధం _ రసవృత్తి రసవృత్సి రీతి రసధ్వని[పధాన మైన 

శబం _ వరనం నాటకీయఫణితి కావ్య (ప్రస్థానం. 
ఏ £9 ర్ 

అలం కారాలు 

ఎఆున ళ వైర్పగుణాలు(ఓజస్సు) 
గా ద థి / 

అర్థాలం కారాలు _ రీతి అలంకృతో కి అలం కారధ్వని సధా 

శబ్దం - అర్థం వర్ణ నాత్మక ఫణితి న'మైన కావ్య పస్థానం 

రనం 

కవీ తయం వారు [పధానంగా ధ్వని వస్థానాన్ని ఆద రించిన వారు. 

ఇతివోసాన్ని కావ్యస్వరూపంగా తీర్చిదిద్ది న వారు. అయితే, నన్నయరచనలో 

వస్తుధ్వని, తిక్కన రచనలో రనధ్వని, ఎజ్జియ రచనలో అలంకారధ్వని 
అధికంగా కనపడతాయి. కావ్యనిర్వవాణంలో నన్నయ కథాకథనరీతిని 
(ప్రవంచి వే తిక్కన రనవృ త్తి నిర్వహణాన్ని నాటకీయ ఫణితిలో సాగించాడు. 
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ఎజ్బయఆం ధ్ర పజంధర చనా వృ త్తికి పస్తావననిర్వహొం చినట్లు అలంక్ళతో క్రి ని 

కవితలో వెలార్చీ వర్ష నాశ్శకఫణితికి బాటలు వేశాడు. ఈముగ్గురి| పస్టా 

నాలో, కావ్య చ నాకా పాలూ కవితకు రుచిని కల్పించటంలో చమతమ 

నన్నయకవితలోని ఆస్వాదనీయమెన సౌందర్యం శ బ్రగుణనం యోజనం 

వల్ల ఏర్పడింది. గుణవర్ణ క మైన శబ్దం ఆత నిర చనకు (పాణం, దానివలనే 

రచనకు నాదమాధుర్యం ఏర్పడింది. వవ *జళోఖా పాతువులై న గుణాలను 

రచనలో కల్పించినా |పక్ళష మెన రీతిని నన్నయ నిర్మిస్తున్నట్లు కనవడడు. 

(ప్రసాద గుణంవల్ల వైడర్శ్భ రూవుకట్టుతుంది. కాని, చానికోనం నన్నయ 
aa) ~~ 

(పశ్యేకించి వయత్నం చేయడు. అయత కత వై దర్భీరీతి మాధుర్యం 

కవితలో రుచిగా కల్పించేది నన్నయ వాక్చాాకం. ఆయనపద్యం అందువల్ల చే 

హృద్యంగా ఉంటుంది. రమణీయ "ర్థ పతిపాదకళచ్ఞాన్ని నన్నయ ఎన్నుకొని 

పయోగిసాడు. కాని, శబం అగ్గి సమర్పణం చేసి అంగర్షితం శారు. 
(౧ టె యు థి య్ 

అ-రాన్ని సమర్పిస్తూ తానూ ఉన్నానని అనిపిస్తుంది. సవాజశోభను అలంకృశం 
య శ్ అణాశానీ 

చేసి అతిశయింపచేయాలన్న యత్నం నన్నయలో ఎక్కువగా కనపడదు. గుణం 

తోనే ఆయనకవిశకు రుచిగారవం వచ్చింది. _పాణచై తన్యంతోపాటు రూప 

టే భవంకూడా ఉన్న ఆకృతి మాధుర్యాన్ని నన్నయ అలుగుకవితలు (పపాదిం 

చాడు. 

| తిక్కనసోమయాజి శ బ్రగుణాలకం"బ అర్హ గు ణాలనం యోజనంవ ల 
ad 

కవితకు రుచిని కల్పించాడు. నన్నయకవితలో ఫణితిి పవృ తిని వ్యంజింపచే నే, 
తిక్కనకవితలో (వవృ త్తి ఫణితిని ఆలంబనంగా గహించి రనవృ త్తిని వ్యం జింవ 

చేస్తుంది. (పవృ త్తి అర్థ గుణాలవల్ల [పతీయమానం అవుతుంది. అందువల చే 
ఇ 
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తిక,న తనరచనలో తు మ్స, ఫవ గా పా|తలఆకృతులకంు | వవృత్తులను చితించే మార్గాన్ని 

ఎక్కువగా ఆదరిస్తాడు. ఆకృతి [పవృ త్తిచేత అవస్థాచెన్యాన్ని భజిన్తుంది. 
అవస్థలను రిపింపచే సేవి అనుభావసా_త్విక భావాలు. అనుభా వాదులు రన 

భావవ్యంజకాలు. అనుభా వాదుల వ్య కీకరణంవల్ల (వ్య కావ్యంలో ద్భళ్య 
కావ్యచి తణవిన్ఫూ రి వెల్లి విరుస్తుంది. దానికి భాపవ్యంజ కాలె న సంభామ. 

ణాదులు రసవద్వృ తిని అనునంధింపచేసాయి. చానివల కవితకు రూవరామ 
wl ఆశీ జాన భా 
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ణీయకత్వంతోపాటు రసజీవిత్మ పవృ త్తి అలవడుతుంది. తిక్కనకవితలో 
రసాభ్యుద యోల్లాసం రక్రికశ్చో గుణనూ తం ఇది. 

తిక్కనకు ళ బ్రబం ఫంకం౦ శు భావళ బలత ముఖ్యం శ బగుణ పథాన మైన 

రచన చక్కగా అల్లి నవూలదండలా ఉంటుంది. దానిలోని అర్జిం సుగందంలా 

పరిమళిస్తుంది. అర్థ గుణ| పధాన మెన రచనలోని ళబ్దం పానకంలోని చక్కెరలా 
ఉంటుంది. చక్కెరపలుకులు నీటిలో కరిగి పానకానికి తమగుణాన్ని 
నమర్పించి తమ ఆకృతిని కోల్పోతాయి. అలాగే, తిక్కనకవితలో*ని శబ్దాలు 
అర్హ సమర్పణం చేసి, తమబంధ।| పాముఖాాని రనంకోనం త్యాగంచేస్తాయి. 

తిక్కనరచలలోని శబ్దం పానకంలో రుచిగా పరిణమించే చక్కెరవంటిది 
ఒకవిధంగా చూ స్తే నన్నయకచనలోని కవిత చెరకుగడను నమిలితే వచ్చే 
రసం లాంటిది; తిక్కనర చనలోనికవిత చెరకురసం | తాగితే కలిగే రుచి 
లాంటిది; శద్దార్గ గుణ పా ధాన్యం గల ఆయార చనల్లో రసికవాదయాల 

ఈ భేదాన్ని (గహించటం సులభం. 

ఎణ్జన తనకు ముందున్న నన్నయతిక్కానల క బ్దార్ధ గుణ పథాన రచనా 

పద్ధతిని గమనించి, యథావకాళంగా అరెండింటినీ తనకవితలో నంగమింప 
చేశాడు. అయితే ఆయన వాక్కుకు గుణాలను అలంకా రాలతో అతిశయింప 

చేయాలన్న (వవృ్ఫ త్తి సవాజాలం కారంలా సమకూరింది. దానితో శ ద్రాలం కార 
_(పయో'*౦తో రీతికి వన్నె పెట్టటానికి [పయత్నం చేశాడు. ఎజ్జనకవీతకు 
ఓజస్సు నవాజగుణం. దానివలన రచనకు డీ ప్తి కలిగింది. శబ్దగుణ మైన 
ఓజస్సు గాఢబంధ త్వాన్ని కోరుతుంది; అర్హగుణ మైన . ఓజస్సు అర్హ | పౌఢిని 

అభిలపి స్తుంది. ఈరెండిటికీ |పాధాన్యం కల్పించిన ఎజ్టియరచన అతనికి 
(పబఃధ పరమేశ్వర బిరుదాన్ని కల్పించింది. ళ బ్రా రాలను అలంకృతంచేసి, 
అర్థాలం కారమండిత మైన గుణవ[దచనను కవితకు అలవర చిన వాడు ఎన, 
అలంకారళ క్రి ని గుణ పధాన మైనరచనలో మొదటిసారి తెలుగువాణికి రుచి 
చూపించినా డాయన. ఎ క్రియకు రనంకంజు రచనయే ముఖ్యం. అలంకార 

ధ్వనితో కథార్థాలను కాంతిమంతం చేయటం ఆయనకవితకు జీవితం. 
రుచ్య మైన వంటకాన్ని రుచిని పాచ్చించే వ్యజనంతో నంజుకొని తిన్నప్పుడు 
కలిగే రుచివంటిది ఎజ్జియకవిత్వపురుచి. 
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మబూలభారతంలోని కథ వ్యాసుని దై నా తలుగులోే తీర్చిదిద్దిన 

పద్యాలూ, అందులోని గుణాలూ కవి తయ పతిభాజన్యాలే. అందులో 

ళచ్దాన్ని శిల్సీక రించి గుణవృద్ది ని సాధించే తారకమం[ తం నన్నయ తెలుగు 

కవితకు ఉప దేశి నే, తిక్కన అర్థాన్ని ఆవివ్క_ంచే అనల్ప గుణనిద్ది ని దహ 

నూ; తంలా తెలుగు కవితక బోధించాడు, ఎబ్లయ అలంకృత శబ్లార్థ 

గుణాలతో కోభాలతిళయత్వాన్ని అలవరచుకు నే ఆర్జివం కనితకు ఆగమ 

సూ శంలా నేర్పాడు. నన్నయగారి శ బగుణమూర్గం రథాలు నడిచే రాజ 

మార్గంలా శతెలుగుకవితలో సాగింది; తిక్కనగారి అర్థ గుణమార్గం ఓడలు 

సాగే జలమార్గంగా మీగిలిపో.యుంది. రాజమార్గం నలుగురూ నడవటానికి, 

వింతలూ వినోదాలూ, సాములూ గరిడీలూ _్రదర్శింటానికి వీలైన|[తోన, 

అందువల్ల నే ఎజ్జియ నన్న యనూన్లాన్ని అలంకరించి ఉన్సవయా[ త 

సాగించాడు. తిక్కనమార్గం “లను కానించినన్భష్టిశక్కొ రుల చేగంగాదు నాన్ ' 
సాగిందని కీ రించాడు, జలమాగ్గం గొనలోకంలో వీహారింప నేగ్చిన వారు 

మాతం నివుణంగా పయనించటానికి వీలె నతోవ. పొదయా[ తతో బాటను 
తరింపవచ్చు; యానపా[త ముంళేనే దినిని తరించేది. ళబ్దగుణం రచనకు 
పాదయాత్ర; అర్హ గుణం కవిగకు యానపా[౧. తెలుగులో క బ్దగుణ ప్రస్థానానికి 

మవోరథి నన్నయభట్టాగకుడు;  అాగుణ స్థానానికి కర్ణథారి.. తిక్కన 
పోమయాజి; ఉభయగుణాలను ఉద్ద్వులంగా పండించుకొన్నా అలంళాగ 

కవచాన్ని తొడుక్కొాన్న అర్హ రథి ఎజ్రయ, 

దెశికవుల ద్వివా తాభిసయం 

ఆంధ సాహిత్యంలో దేళక విత్వోద్య మానికి ఒక పత్యేక పతిప రి ఉంది. 
చేశికవి త్వాన్ని ఉద్యమంగా సాగించినవాగు వీరఇ వకవులు. "వారి ఉద్యమ 
(ప్రభావంతో రచనలు చేసిన వాగు మరికొంద రున్నారు. 

వీర? వకవిత్వయుగంలోని కవులన్యభా వాన్ని గమనిస్తే బేశికవులను 
రెండు తెగలుగా విభజించవచ్చు ననిపి స్తుంది. మొదటి తెగ వారువెన్నె లపడాలూ, 
గొబ్బిపదాలూ మొదలై న జానపదగీతాలను రచించేకవులు. వీరు వ్యక్తులు 
కావచ్చు, సంఘాలు కావచ్చు, పరంపరగా మ'ఖికసం పదా యాన్ని పోషించే 

సాధకులు కావచ్చు. ఇకరెండవ తెగ వారుచేళయులు పాడుకోవటానికి అనుగుణ 
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మెన ఛందస్సులో వివిన సాహితీ |ప్ర| కియలను నీగించిన వాగు వీరు శుద్ద 
శ య 

దేశిగీతాలు రచించేవాగు కారు, మాగ్గికవుల మార్గాలలో కావ్యరచన చేనిన 

వారు కారు. వీరికి మాషకపుల్లాగా సాహిత్య స్తానం ముఖ్యం కాదు, మత 

(పస్థానం ముఖ్యం; కవి శాత త్ర రం ముఖ్యం కాదు, వస్తు (ప్రపంచనం 

ముఖ్యం. 

మార్షకవిశ్వంలోని రుచిభేచాన్ని శలిని అనందించటానికి సవ్భాద 
యాధి కారం ముఖ్యం. శై వకవుల _ దేశికవిత్వాన్ని ఆస్వాదించడానికి 
నవాదయులకు పళ్యేకాధి కారం అవసరం లేద నే అభి పాయం కలుగుతుంది 

కిని, అది న3కాదు. దేళిగితాలు సామాన్య జల చేత సృష్టింపబడిన 

సాహిత్యం; దేశికవిత్వం నామాన్య| షజలకేసం వండిత కవుల చేత సృష్టిం: బడిన 
సాహిత్యం. అందువలన శెవకవులు ఒకవిధంగా మిశ కవులు, కీరు నుత 
_పచారంకోనం కావ్యకళాళిల్పాన్ని నెతం కాలదన్ని కవిత్వంతో [సజల 
నుళేజపరణా లని కంకణం కట్టుకున్న వారు. సావాసో పేశంగా సాహిత్య 
(వయోగాలు చేశారు. అయితే, సామాన్య ప్రజ వెరివన్తువులో జీవించినంత గా 
కవిత్వంలో జీవించలేదు. 

ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాలి. మార్ష-_ దేశిసాహీ త్యాలను ఆస్వొ 

దించటానికి సహృ్మదయ_ సామాన్య భేదంతో రసికలో కాన్ని విభాగం 
చేస్తున్నా మని తెలుసుకొనే ముందు వారి వారిస్యభా వాలనుకూడా గమ 
నించటం ముఖ్యం. మున దేళంలో భాకత ఛా?వత ఆంనూయణాలు (నజా 
పరిషత్తుల్లో చదవబడుతున్నాయి అందులో కథా తాత్పర్యాన్ని మాశం 

గ్రహించి, రమించి, కవిత్యకళాంశను గెణంగా భావించేవారు సామాను 
లనవచ్చు. క థాంశాభివ్యకి లో భాసించే కవిశాసౌంద ర్యాన్ని (గ్రహించి 

రమించి పరవళింవచేవారు సహృదయు లనవచ్చు. కథ వింశే ఇద్దరికీ కన్నీళ్ళు 
వసాయి. అయితే ఒకరికి క థాగ్భి సవోనుభూతితో, మలొోకగికి కథార్గ సవోను 
భూతితోపాటు క వితాసౌంద ర్యాస్వాదనతో కన్నీళ్ళువస్తాయి. ఆకలి తీరటానికి 
అందరికీ అన్నం ప్రధానంగా కొ వాలి. ఆకలి గుచి యెకుగ దన్న సామెతకూడా 
ఉంది. అయితే, రసికుడు అన్నంతోపాటు గుచికూడా కావా లంటాడు. 
శై వకవులది కవితాకళను ఖాతరు చేయని వన్తుద్భష్టి. అదే దేశికవి తా పస్థా 
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నంగా ్రసిద్దిగాంచింది. మాగ్గకవులది వ స్తుసమృద్దికం"బు రుచి, (వృద్ధిని కోరే 

(సవృత్ని. సామాన్యజనులకోటకు సాహిశ్యసృష్టిచే సేవారు పతిపాద్యాం 

శనికి రా మిసారు; సహృాదయజగ త్తును రంబిం“చే సే నాహిత్యస్ప షి 

వేసే (పతిపా ద్యాంశాన్ని (నతిపాదించే కళా సౌందగ్యనూర్లానికి 

ae మిస్తారు. దేశి మౌర్ష కవితా (పస్తానాల్లో కొటవచ్చినట్లు కాన 

బడే ఈ భీదమే అయానాహేత్య నమాలో చనం చేసేవారికి (పమాణాలను 

ఏర్చర చుకొనటంలో | పొతిపదికగా నిలుసోంది. 

ఇ వకవుల్లో శిఖగ| వాయులె నవారుగా విమగ్శుకుల చె గుర్తింపబడిన 

వారు. నన్నెచోడుడు, పాల్కురికి సోమనాధుడు. వీగిలో నన్నె చిడుడు 

చేశికవితా 'సవ క్ష, సోమనాధుడు [పయోక్ష. నన్నెచోడుడు (వాసింది 

కరుమారనంభవ కావ్యం. వర్ల నా పథాన మెన వనుక విత అతని'ధ్యేయం,. 

వస్తువులో, అలంకృతిలో, భావంలో, భాషలో బేశీయత ఉట్టిః.డాలని ఆయన 

ఆశయం. అయితే, సామాన్య ప్రజలు పాడుకోవటానకి తన కావ్యం [వాయ 

లేదు, అతనిరచన నవ్చాదయులకే ఉపాదేయం. నన్నెచోడుడు తెలుగులో 

కావ్యర చనా పస్థా నాన్ని సొగించినవా డని విమర్శకుల మెప్పును పొందాడు. 

తిక్కనకు ముందున్నా, తరువాత నున్నా ఆయనది కావ్య పస్టానం. కాని, 

ఆయన మార్గక విత్వం |వాశాడా? దేశికవి శ్వం _వాశాడా? అన్న జంశ ౦లో 

మీమాంన ఉంది. ఆయన ద్విపాతాభినయం ౩ చేశాడు. కావ్యవస్తు (ద వ్యాలన్నీ 

'దేశీయము లె ఊండా లన్నాడు. కపి వీ తాభివ్య క్తి కాళాసుందరంగా ఊడాలని 

అభిలపించాడు. నన్నయాదుల గుణ సధానర చన ఇళని కవితకు ఆందని 

నూనివండె పోయింది. వకతామూల మైన అలంకృతో క్రి నాశ్రయించి 

వస్తువర్హనలను చేశాడు. వర్గనంలో చేసేభావనం రసాభఖి సుఖంగా సాగి గన 

వ్యంజక ఇ్య్వాన్ని సాధించే క్ల కి ఆతని కవిశకు అంతగా లేదు. అందువల్ల వస్తు 
చమత్కృతి కే ఆన ని వర్ణ నావ వృ తి వెచ్చించబడింది. పస్తువును రసాఖిముఖం 

చేసే నిష్ట, గాఢ మైనభావనం ఈతని కృతిలో కొరవడి పోయాయి. నన్నయ 
లాగా పణాలను సంవదిం 3౩ "నేర్చు చాలక చాల చోట్ల గుణసాంక ర్యాన్ని 
గు స్పరింపచేశాడు, దేశిగచా లెన్ని వాడాడు? చేశీయమెన ఉపనూనా లెన్ని 

ఎన్నుకొన్నాడు? చేశీయాచారాలను ఎన్ని టిని కథలో నిబం ధించాడు? అనేవి 
కవిశారుచిని పట్టియిచ్చే లఅతణాలు కావు. అవి అన్నీ కలిసి ఎటువంటిరుచిని 
అతని కవితకు కల్పిస్తున్నా యన్న టే [వమాణం. 
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నన్నెచోడుడు వనుతిక అలం కార పస్థా నానికి సంబంధిం చిన వాడు 

అలం కార వాదియె ఎప్పుడూ రసానికి మూడు మెట్లు దిగువన నున్న ఐడి, 

అలం కారధ్యనిని వనుపోవకంగానే నిర్వహిం పగిలిగిన వాడు. ఎట్జనలా అలంకార 

ధ్వనిని వస్తురనధ్వనులకు ఉపపోషకంగా సంవడించే శిల్పం తెలిసినవాకు 
కాడు. అందువల్ల నన్నెచోడునికవి=లో సామగి చేశీయమైనా, అభివ్య కి 
మార్గాన్ని అనుసరించినా కవిత వ|కశాచమశత్యా రాగా వెలాగ్ంది కాని 

గుణా భివ్యకి నీ, రీతిమొ*రనీ |పత్యతీకరింపలేక పో ఎుంది నన్నెచోడుని 
వాని 

కవి" లో వర్ష్యవ స్తువులో ని అలం కర చమల్మాతి యే రుచి. 

భక్తి కీ, ఉద్యమానికి, తిరుగుబాటుకూ, వివవానికీ ఆవేశం అలం 
కారం. ఆయా పయోజనాలను సాధించే కవితకూ ఆవేశం ముఖ్యగుణ మౌ 

తుంది. ఆ వేళ పధాన మైన కవితను భకి కీ, మతోద్యమానికీ సావనం గా 

వాడిచూవించిన మొదటికవి పాల్కురికి సోమనాధుడు. నమాజంలో మతం 
(ప్రచారం కా వాలంళే ఎన్నిరకాల సాహిత్య న్మకియలనునృ ప్టించాలో బాగా 
శెలిసినవా డాయన, (పజలను సామాన్యులనీ, మేధావులనీ రెండువగ్గాలుగా 

భావించా డాయన, సామూన్యులలో వీరశ వం (వచాగం కావటానికి 

బసవవురాణం _వాశాడు పండితులలో మశ విజ్ఞానం వ్యా పి కావటానికి 
వండి తారాధ్యచరి తా, శత కాలూ భా బ్య్యూలూ స్తుతులూ మొద లె నని 

వెలయించాడు. అందులో బసవపురాణ పండితా రాధ్యచరి| తలు ద్విపద 
కృతులు; (పజలకు పాడివినిపించటాని కవి ఉర్రశింపబడినాయి బసవనిభ కి అంశ 
ఆయనకు ఒడ లెల్ల, కాళ్ళ. పరవళ్ళు తొశక్కేద్విపదలు ఆయన కృతులు, 
అందంగా చెప్పాలన్న స్పృవాకన్న, అభివ్య క్రిని కళా మయం చేయాలన్న శిల్ప 
దృష్టికన్న, చె ప్పేది వినే వారి ప్యాదయాల్లో ఆవేశాన్ని కలిగించాలన్న 
(పవృ త్రి ఆయనకవితకి బసవపురాణంలో కనపడుతుంది. భక్తు లభ కిభా వాలను 
పుంఖానుపుంఖంగా విన్న రిసాడు, వెల్లువలా వివరిసాడు. ఆవేశాన్ని కలిగించే . 
పదబంధ మే ఆయనకవితకు ఆయువు సంస్కృత _భూయివ్వ మెన రచనను 
మన్నింపకపోయినా  సమానరచన భక్తి భావో ధే కానికి అవసర మెతే నిన్సం 
శయంగా వాడుకుంటాడు. అవన) మెనచోట అలతిఅలతిపదాలతో నే రచనను 
సాగిస్తాడు. ఒక్కౌక్కచోట పాదాంత్య| పొసలను పరుగులుతీయిసాడు ఆయన 

- కవితను “శ్లేషిఅనే గుణం పాలినుంది. బహుపచాలు పకవచ్భావంగా భాసించే 
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శబ్ల గుణ మైన శేష, మనోవాగ మెన అర్భాలనన్ని వేశాన్ని కల్చించే ఘటనా 

రూప మైన అర్హ శేష ఆయనక విణ లో ఆనాా్టాద మాధుర్యాన్ని కఠిగినాయి. 

ఈలతణం పండి తె రాధ్యచరి ౫లో పౌఢంగా కన డుతుంది బనవవురాణం, 

బస వేళ్వగళత కాదుల్లో మనృణంగా భాసి , ౦ది, కథల్లో పాతల అవస్థల: 

వ ంచటం ఆయనకు (పీతి దానివలన భావో ల్లేఖం ఏడి భకా్యవేళం 

కల్పింపబడుతుంది వీర శై వకవుల్తో ౧నదృ్భష్టితో గచనచేయగల సజ్జ పాయ్కి 

రికికే దక్కింది కాని, ఆయన (యోగ ఎంది, (నవాంకుడు వటంచేగ 
వివిధ సాహిత్య (ప్యకియలచు. వెలయించాడు అన్నిటోనూ ఈభ క్యా వేళం 

లేదు బసవపు రాణంలో భా వావేశాన్ని పోషించాడు, ఇ గర్భతుల్లో వసువుశు 

వివరించాడు. ళతా కాలూ. ఉచదావారణాలూ. రగూగడలూ, దండకాలూ 

స్తుతులూ భ కి భావంలో అవస్థలను చితించే లఘుక్ళతులు. పోంన భాగవతం 

వచ్చేంగవరకూ సోమనాధుని బనవవురాణం భకి కవి" వెలుగులే గా 
ఉండేది. భాగవతం భకికవిశకు ఒగపూర్తాకృతి నిచ్చింది. శే పగుణాన్విత 
మైన రచనకంటు శళచాలంకాగరమండిన మెన భావోలానం ఆవే” న్ని అమ 

భూతిగా మార్చగల దన్న తెలివిడి తెముగుకలిగగు పనన; "నేర్చాడు. 

పదాలలో (జ్వలన శీలాన్ని కల్పించే భావ వాహిని సోమళాధునిక వి్శనలోని గుచి 

కున్నగుణ మైతే, క బ్బపునరావృ _త్తితో గ చణ*సౌంద రాన్ని సృష్టించి భక్తి 
వార పశ్యాన్ని కల్పించే శిల్పం పోతన :వితాగుణం భ కి కవీ ఆ*న శుకుని 

అర్థ నారీశ్వగ నృభ్యంలో సోమనాధునికవిశ ఆ ౦డవ హేల! పోత నామాత్యుని 
కవిత లాన్య నీల. 

నాచనసోముని గదినగుణననాధత 10 
re) 

నాచనసోముడు చమత్కార) స్తా వాన్ని ఆం| ధసాహిశ్య గంగంలో 
(న వేళ'వెట్టి తాను నవీనగుణవ నాధుడనని చెప్పుకున్నాడు. 

“నచాం రూవం శ దిదంకావ్యం ళభార్లకోవి దె 
are Mm GG య్ 

తె 9విభ్యన చమళత్కాగి చమత్కాగిశరం యథా 
చమత్కా-గితమం చేతి |: వివిచ్య నిదగ్భింమ్ 
శబ్దచారుత్వతాశ్చర్యే చమశ్యారీతి కథ్య లే 
వాచ్యచారుత్వ తాత్చ ర్యే చమ త్కాగిశరం మతమ్ 
వ్యంగ్యస్య చ గుణీభావే న దేవావాు గన్జనీషిణః 
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(వ త్యేయార్థన్య చారుత్వే చమత్కాగతమం మతమ్” (8. 86 - 40) 

అని చమత్కార చంది కాక వి శ్వేళ్వరుడు పేర్కొన్నాడు. ఈమూడు 

విధాలచమ త్కా రాలను నన కావ్యంలో (వదర్శించి చూపాడు నాచన 

సోముడు. చమత్కారాన్ని అల వె చ్చితితో కం ₹ క సౌందర్యంతో కల్పిం 

చటంలోనూ, వ్యంగ్య వె భవంతోకం కొ వాచ్యచారుత్వంతో సంభావ ణలు 

నడపటంలోనూ, రచనలో అర్థం కంబు శజ్తాలకు అధిక పాముఖ్యం ఇవ్వడం 

లోనూ ఆయన వాన్వ్య త్తి |నసరించింది. కవికంఠాభరణక ర్త చెప్పిన పది 

విలధాచమత్కారాలూ-!. అవిచాంతర రమణీయం. 2. విచార్యమాణ 

రమణీయం, 5.సమ _నసూ క్త వ్యాపి, 4, సూ ఎక దేళదృళ్యం, ర్. శబ్రగతం 

6. అర్హ గతం 7. శజ్జార్థగతం 6. అలం కారగతం 9. రనగతం 10. 

| పఖ్యాశవృ _త్తిగతం, ఆయనకవిగలో కనపడ తాయి. అందులో ళదబ్దగత 

చమ త్కారానికి అ గతాంబూలం, రాళ్ళపల్లి వా రనినటు (పాచీనుల్లో 

ఛా వానికి అర్థరచన బంటు; తరువాతి వారిలో అర్థ ర చనకు భావము బంటు, 

అర్థ నువందున లె శబ్దయునందును భావమును బంటుగా వేసిన వాడు సోముడు, 

“చెప్పవలనినమాట లెల్ల సాధ్య మైనంతవరకు ఏదోచమత్కారముగా చెప్పుటి 

ఇతని ఇలిలో ముఖ్యలతుణం, ఇది తెలుగుకవి త్వానికి అప్పటికి నవీనగుణం. 

దానికి సోముడు [పారంభవడు. ఈద్భష్టితో ఇకని కవి తొ ద్రవ్యసం యోజనం 

ఇలా ఉంటుంది. 

చమత్కారం 

శబ్దం _ రీతి ఉక్తివె చిలి చమత్కార పధాన మైన 

అరం _ అలంకారం మాగరీరీతి కావ్య పస్లానం , 

రసం 

సోముడు శద్దార్థాలతో చమత్కారాన్ని కల్చించటంలో లాగా 

రీతినిర్వవాణంలో | శద్ద వవాంచినటు కానరాదు. వెక్కుచోట ఆరంధథిం చినరీతి 
(త) oa on 

మధ్యలో ఆగి మరొకరీతి తలణొతుతుంది. అందువల "నమత లోపినుంది. 
వ aa ఎలి 

ఇటువంటి రచనను మాగధీరీతి అంటారు. రచనలోని చమ తార చర్యణమే 

సోముడు కవితకు కల్పించిన (కొ త్తరుచి. 
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శ్రీనాధునిరీతి పన్థానం 

శ్రీనాధుడు తె ఎగుకవిశను చమత్య్మా "మా ంనుండి రీతి ఒస్థా నానికి 

మళ్ళించాడు. సోముని శ బ్ఞఫ ధాన ర చనత గుశ శ బ్దార్థోభయ ధాన రచనను 

తెలుగుకు రుచిచూపించాడు, కవి తయం పాగ చనలో అర్థానికి శం "సేవ 

చేనుంది, నాచనసోమాదులో శబ్దానికి అగ్గిం 'గౌణంగా. నిలుస్తుంది; 

శీ నాగునిర చనంలో శ చారాలు రెండూ వచెట:టి నడుసాణి. అది ఆనాటికి 
(©) ది ౮ ఉట దట 0 

తెలుగులో కొ" త్తవింగ. శబ్దం ని9ణం; అరం పొరువం. అందుకనే 
— ద వా లి 

కాళిదాను ళభారాలను పాగోతీగగమేశ్వగులా భావించాడు. శబం 
ద థి ౧ ఏ 

అస ౦0 ఎల్ ఉం ఇ ఇ ఇ అకృ్ళతి సౌష్ట వాన్ని కల్పి స. అర్థం ఆత్మసె ౦ద ర్యాన్ని (సపాదిన్తుంది. శబ్ద 

గుణాలు యౌవనాదుల వంటివి, ఆర్థగుణాలు జవ ర్యాదులవంటివి 

గన వాదులు ఆకృతిగుణంకం కు ఆశ్మగుణాన్ని ఆద గినాగు, ఆనందవ * నాదులు 

ఆకృతి ఆశ్మను ధ్వనింప జే చే శా వ్యానికి గుణంగానే భానించా") |శీవాధుడు 

శ బ్రంచేం ఆకృతి శిల్పాన్ని రూపిస్తాడు; అకృతితోవాటు ఆగ్భ గుకూడా 

ఆరాధి స్తాడు. ఆకృతివిలా ఏన్ని ఆశ తేజానికి అండగా నిల్బటమే (శ్రీ నాథుని 

రీతిత త్తం. 

శ్రీనాధునికవిగ్వం | పాచీనాం, ధమకవోకవుల విశిష్టకవి తా గుణాలకు 

సంగమతీర్థ మని కీ రించాడు వేమారెడ్డి కాశీఖండంలో వేములవాడ ఖీమ 
కవిలా; ర్డీ డౌ న ల గా (శృనాధు కొం_క్క_నసారి ఉద్ద ౦డం గా కవిశ్యం చెవుతాడట. 

అ౦కే మిక్కుటంగా, దీగ్గంగా చెపుతాడనిభాపం. ఛా వాన్ని దీర్ల సమాసాల్లో 

నాగగొట్టి (పగల్భంగా చెష్పేవద్దతి ఇందులో ఉంది, నన్న యభట్టులాగా 
కొక సంస = సద” ఒకొక్కసారి సంస్కృ తాం ధళ బ్ర (పయోగ బాఢిని (పెద ససాడట 

గీర్వాణాం ధళ బ్లసంఘటనసామ గం దీనివలన వ్య క్షమౌతుంది. సమానఘటనం 
శ బశ క్రి విజ్ఞానం ఉన్నా కవికి ర సాభివ్య క్తి ముఖ్యం. ర నాభివ్యంజక మైన 

కావ్యబం ధా తిక్కన నాధంచాడు శ్రీనాథు డా సోమయాజి వా క్పా కాన్ని 
పుక్కిటపడశాడు ఒక్కొక్కసారి. ఎల్జిన (ప్రబంధ; గమేశ్వరుడు. ఉ కిని 
అలంకృతం చేయటంలో సవాజశ్వాన్ని వీడని ఒక వెచి!తి ఆయనగచనలో 
రాణిస్తుంది. దాన్ని చేసట్టి శ్రీనాథు డొక్కొాక్కాసారి గ కిక ట్ర్స్తాడు. పూర్య 
కవుల [వసిద్ధ ఫణుతులను అదనె5గి కవితలో కదను (తొక్కించినా తనదైన 
ఒక అపూర్వ మా ర్లాన్ని దుర్గమంగా నిగ్ముంచుకొని భావితరాలకు బాటలు 
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చూపించిక | సతిభాశాలి శ్రీనాథుడు. గుణాలంకార విశిష్ట మైన రీతినిరూవు 
షష 

ర) 

కటించే గచనను రసోవస్కారకంగా చేపట్టిన కవివశంసుడు | శ్రీ నాథుడు.రీతి 
క్రి సై 

ఆయనమార్షం; రసం ఆయన ధ్యేయం రీతి రాత్మా కావ్యన్య అన్నది 

ఆకా క —) ణా త rt గ క ఆయన అభిమత౦కాదు వా గదిద గ్య, ఛానేపి రన ఏవా|త జీవితం 

అని ఆయనమతం౦, 

తెలుగుసాహిశ్యుంలో కావ్యనసృవా నన్నయలో బీజరూపంగానూ, 

తిక్కనలో అంకురరూపంగానూ, ఎట్లియలో కుట్ట ల రూవంగానూ, నాచన 

సోమనాథునలో పుష్పురూష౦గానూ, (శ్రీనాధునిలో ఫలరూవంగానూ 

వ రిణమించింది. (శ్రీ నాథయ. గాన్ని కావ్యయుగ మంటారు, ఆంధ కావ్య 

సృ కాకు (శ్రీనాథుడు కళా పూర్ణుడు; శృంగార నై షధశావ్య రచనం 

శర (చాతి: 

(శ్రీనాథుని కవితా దవ్యవంయోజనాన్ని ఇలా భావించవచ్చు. 

రీతి (వైరర్భి 

రనవృ తి |పౌఢో కి రసవ్యం జక మెన 

శబ్దం య అర్ధం వర్గ సాత్మకఫణితి రీతి కావ్య ఒన్హానం, 

అలంకారం _ వర్ణనం 

(శ్రీనాథుని కవితలో వై దర్భీరీతి వి సృృతంగా కనిపిస్తుంది. నన్నయ 

కూడా వే దర్భీరీతిని ఆదరించాడు, కాని, ఆయన రీతిని గుణపోవణంగా నిలి 

పాడు గుణాలలో |పసాదానికి పాధాన్య మిచ్చాడు. (శ్రీనాథుడు కూడా 

నన్నయలాగా |పెసాదాన్ని గ కొన్నా దాన్ని ఓజో మాధుర్య గుణాలతో 

మి |శమం చేస్తాడు. | పసాదం శెల్ల రంగులాంటిది. ఏరంగులోనైె నా కలుస్తుంది 

ఆరంగును |పసన్నం చేనుంది. (శ్రీనాథుడు |పనన్న మైన ఓజో మాధుర్యాలతో 

వై దర్శ్భీరీతిని రూపొందిసాడు. షద( యోగ (పావీణ్యంతో రీతిలోనుండి 

వృత్తులను భావనామయంచేసి అందిసాడు. అవి రససాజు తా రానికి (వత్యతో 

పస్కారా అవుతాయి. (శ్రీనాథు డెంతటి సమాసం వాడినా, ఓజోగుణం 

గండూషించినా, మాధుర్యాన్ని మాతం మరచిపోడు. వీణానాదంలా 

_శ్రీనాథునిర చన వీనులవిందు చేస్తుంది; పఠితను సమ్మోహపరున్తుంది. అత 
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ఉక్కి ఎంత |పౌఢ మో, కవితారీతి ఆంత మధురం. ఈఫణితి 9 (పబంధకవుణు 

బహుధా అనుసరించారు. 

(శ్రీ నాథునికవిత కండగల పండును తింటూ రసాన్ని (మిం గుతు 

న్నట్లుంటుంది, రసగర్భయెన వై దర్భీరీతి ఆతనికవిళా సొందర్యరుచి. 

పోతనభ క్రికవితా పర్థానం 

కవితలో భకి ర కికటాలంశు శ్రవణం, నంకీర నం, చింతనం అనే 
వాలీ అవాలి. ళు నం! 

భ కిమారాల కది పరిపోవకంగా ఉండాలి. కవితకు లలిశళ బసం యో — a 

జనంవలా, మధురాతుర పున రావృతి వలా, అను పాసయమశాది శజ్లాలం కార 

సంవిధానంవలా శవణనుభగత్వం అలవడుతుంది. ధారా వాహిక మెన రా 

Mee 

కవిత్వంవలా భగవదుణనంకీ రనంవలా, రాగరంజిత మెన * లివల్లా అలవో oa N ఆని గా మా ర్ల 
కగా అవధానం చేయగలిగే పద్యవిద్యవల్లా కవితలో సంకీర', నకు సౌలభ్యం 
ఏర్పడుతుంది. భావనాగంభీరాలె న అర్భాలం ౪*రాలవల్లా, ఆలోచనా 

tad _ మృతాన్ని వర్షించే సార్ల కళ బ్ర (పయోగంవల్లా వ్యంగ్యసారభాన్ని వెడజల్రే 
వాక్యవి న్యాసంవ ల్లా అరటిపం డొలిచివెటినటు అభివ్య కంచేనసనే తాతి ఏక తాత్చ cn జబ ౧౧ అంచి “ఓ ర్యంవల్లా కవిత్వం పఠితలలో చింతనను శెశె త్రీంప చేన్తుంది. బ మ్మైగ పోతన్న 
కవిత్వం ఈలతణాలనన్నింటినీ నలతణంగా తనలో సమన్వయించుకొన్నది. 

పొతన భాగవతకవిత్వం భ కి రసభాగీరథి. సాహిత్య పస్తానాల్లో భ క్రి 
కవితా వస్థానానికి ఒక వత్యేకత ఉంది. భ క్రిఆలంకారికుల మశంలో భావం; 
మధుసూదన సరస్వ త్యాదుల మతంలో పరిపూర్ణ రనం. భ కిరసం శృంగారా 
దులవ లె శుద్దఅలౌకం కాదు. త|దసానుభూతిలో అలౌకి కా ధ్యాత్మిక స్థితుల 
మిశ[పవృ్భ తి ద్యోతమాన మౌతుంది, చానిని కవితలో ఒప్పించటం భ కి 
కవితను రచించే కవి బాధ్యత. ఆం ధభాగవత కవితలో పోతన భ్ల క్రయొక్క 
అలౌకిక స్థితిని, ఆ ధ్య్యాల్మిక స్థితిని అపూర్వంగా సంవదింపవేశాడు. భ_క్షిరనస్థితికి 
తన కవితను పమాణంగా (పపంచించాడు. 

సాహిత్యద్భష్టితో చూ చే పోతన రొసాను|పాణిత మెన అలంకార 
ధ్వని (వస్థానానికి చెందినవాడుగా కనపడతాడు. అను పాసలు, యమ కాలూ 
వంటి శజాలం కారాలు ఆగ్బాలంకారాల అలంబనంతో సరిత చిశానికి భక్ 
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భావ తాదాళ్మా్యాన్ని కలిగిసాయి. అలంకృత మైన రచన రసభావవ్యంజక 

మౌతుంది. భావంలో భాసించే భగవ దూవగుణ కీర నరూపమైన రతి భక్షి 

రసాన్ని (ఫతీయమానం చేగ్దుంది. అలం కారధ్వనిని రనధ్వనిలో పర్యవసింపచే సే 

పద్యర చనాపద్దతి పోత నక వితకు (పాణం 

భగవ[దూపరతి భక్తికి స్థాయి. భగవత్త త్వం సగుణనిర్లుణ భేదంతో 

రెండువిధాలు సగుణరూ:.0తిలో భక్తి రనస్థితి నందుకొంటుంది. నిర్గుణరూ 

సచింతనంలో భక్తి ఆ ధ్యాత్మికజ్ఞాన స్థితి నందుకొ"ంటుంది. నగుణనిర్లుణ 

భగవ [దూవరతిని భాగవతంలో పోతన నీర తీర న్యాయంగా పోషించాడు. 

త ద్భావభావనంవల్ల అలే"కి కా ధ్యాత్మిక అనుభవరూవ మెన భక్షి పఠితగు 

ఆస్వాదమధురంగా అందుతుంది. రచనవల్ల భా వానునం ధానం, భావచర్వణం 

వల్ల భగవదూప రతి చర్వణం, త్మ దతిచర్వణం వల్ల భ కిరసానుభూతీ 

కలిగ మూడు అంచెల (ప్రస్థానం పోత నకవితలో (పస్ఫుటంగా (పత్యమ 

మౌతుంది. 

పోతనకవితల్ేోని అలంకారం ఆర్ష ి తనూ, భా వాఖివ్య కి లోని 

(ప్రసాదం పారవళ్యాన్ని, భగవదూపతత్న్వ చింత నామయ మైన ఆధ్యాత్మిక 
పవృ త్రి పేరణం భ కిమ త చిళ్తాన్నీకల్పించి అసనంలత్యు  కమవ్యంగ్యఫణితిలో 

రసా మోచదాన్ని కలిగిస్తుంది. ఆకవితలోని రుచిత త్వం ఇదే. 

పోతన _వాసింది మవోపురాణం. అది రస పధానం కాదు, జ్ఞాన 

(పభానం. అయినా పోతన తనకవితలో జ్ఞానాన్ని పానకంలో చక్కెరపలు 

కుల్లా కరిగించివేశాడు. మూలభాగవత శాంత రనస్థితిని తనరచనలో భ_క్రిరస 

పోషకంగా అనుసంధించి అభినవభ కి | పస్థానాన్ని పరిపోషించాడు. ఈద్భష్టితో 

పోతనకవితలోని | దవ్యసం యోజన స్థితిని ఇలా భావించవచ్చు. 

శబ్దాలంకారం 

శబ్దం _ భావం మధురో క్రి అలం కారధ్వని మూల మెన 

రవం వ్లన 3 ప సం వర్ణ ౦ పురాణఫణితి భక్తికవితా|: స్థానం 

వస్తువు 
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(ప్రబంధ కవుల (ప్రయోగ పాజిణ్యం 

కావ్యయుగకవులత రు వాత తెలుగులో (సబంధయుగకవులు వెక్కు 

[ప్రయోగాలు నిర్వహించారు. ఆం|ధ| పబంధం (ప త్యకసాహిత్య (న కియగా 

గు ర్తింపబడింది. దానికి కారణం | పబంధకవుల ప్రయోగ పావీణ్యమే. 

[పబంధ మంయే పేక్ళష మెగజంధం. వస్తువు, నాయకాదులు, ప్యాతలు, 

రచన, రసం, అనే అంశాల నాధారంగా చేసికొని ఆ(ప్రకృష్ణబంధస్వరూపొన్ని 
(2) 

వి వేచింపవలసి ఉంటుంది. 

1, వనువులు == |. (పబం ధాలలో వస్తువు మృగ్య మని కొంద రంశే, 

2. పా[తలు న lt. 

వసనై కం ఉండా లని కొందరంటారు. కెబంధంలో 

వస్తువు ఉంటుంది. అందులో ఐక్యత కొంచె పక 

వాక్యత (ప్రధానం. 

వసువు వర్ణ నామయం కావటం సామాన్యలతణం, 

వస్తువర్హ్ల నలమధ్య మీర నీర స్యాయంకం "బు తిలతండుల 

న్యాయం పజంధాల్లో మిక్కుటంగా శాసిస్తుంది. 

. వన్తువులో నన్ని వేకల్పనం ముఖ్యం: నజాతీయ 
వీజాలీయ (పవృత్తులకు సంభఘగ్గ ణం కల్పించటం నన్ని 

వేళ నిర్వహణళిల్పం. 

వసు వులోని (పతీ కాత్భ్శక [పవృ త్తిని వరిరకీంచటం 
_ప్రైజంధవ స్తుధర్మం. 

జాతి వా'రాకథనం వస్తునంవ త్తికి పోషక దవ్యం. 

॥ నర్వతం|తకల్ప మైన వస్తునిర్మాణం (పబందంలో 

వు ఖ్యం. ప్రఖ్యాత వనస్తువుకంశు మిళకల్చి తేతి 

వృత్తాలే (పబంకవస్తువులుగా పరి[గవా యోగ్యాలు. 

పాతచి. తణంకం శు పాత పోవణం ముఖ్యం. 

వి, వా త పవృత్తుల్లో లోకవృ త్ర పతిబింబ న్వఖావం, 

(పతీ కాత్మకత, సంఘర్ష ణఅస్వభావం [పథానం. 
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అతిలోక పా|[తలక ౦ కుఅపూర్వపా[తలను | గహించటం 

సాధారణం. 

కజారిశకు ల విశేషణం, 
స డ్ —_0 అన 

శ్రేవవక్రో కీ చమ త్కారాల ప్రాముఖ్యం. 

. _పతిపద్యశిల్పసామర్ధ్యం. 

. ళజా రాలంకార [పయోగంలో కవి పౌఢో క్రి 
థి @ 

పాధాన్యం. 

ఇాస్తా%ర గర్భ గారవం. 
ఆలి /రా 

. సంవాదశళిల్ప సంవిధాన కౌశలం_ రచనకు ముఖ్య 

లతహాలు. 

(ప్రబం ధాలు ళృంగారరన ప్రఛానా లన్న వాదమూ 

ఉన్నది. డబంధాలు రన|వ:ధానాలు కావన్న 

-వొద మూ ఉన్నది. 

పబంధకవులకు రనపవణక్వం కంచు రనభేద 
[పయోగాసక్తి ఎక్కువ. 

| పబంధకవులు రనశిల్బ్పంతోపాటు రసాభానసశిల్చాన్ని 

కూడా పోషించటంలో [వయోగాలు చేశారు. 

రోనకిల్పంలో ఆనందం భ్యేయం; రసా భాసళిల్పంలో 

ఆవ్లోదం ఉపా దేయం. 

మనస్సుకూ, మెదడుకూ ముడి వేయాలన్న | పయత్నం 
(పజంథధఛాల (పయోగాలకు మూలం. 

6. |పతీశాశ్శక|పవృ త్తిని విశ్లేషించిటంలో రనసవృ త్తి 
జ్ఞానవ్భ త్తిగా పరిణమించే పరిస్థితి అజం ధాలలో 

ఏర్చుడటం కద్దు 

7, బహుశార్లభావనం కానీ, శే షచమత్కారంకానీచేసి, 
యు ౧౫ 

రసభావ సంభావనం కం, రచనారామణీయ 

క్ర ఏంచే |వ వ త్వాన్ని రమించే (పవృ తిని పఠితల్లో అధికంగా 

| పేరేపించటం (పబంధరచనాన్వథావం. 
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8. (పబం ఛాలలోని ఆలం కారిక రచనంవల్ల వన్తుధ్వని 

పోపి.0వ బడింది, రనధ్వనికూడా "పెక్కు చోట్ల వస్తు 

ధ్వనిలో సర్యవసి స్తుంది. కొందరు దీనిని పబంధధ్వని 

అని పిలు నున్నారు. 

9. శృంగార రసపోవణలొ పూర్వరాగ వి పలంభానికి 

(వాధాన్యం ఇవ్వబడింది. కామ శాన్ర్ర రవాస్య్యాలకు 

రూపకల్పనంగా సన్ని వేశాలు చి తింపబడిన 

తావుల్లో రనభావవిశే షణం మనో విశ వణానికి 

అంగథూత మై పోయింది. 

10. పాత ఖావపోషణంలోని అంత ॥ పవృ తిచి శా ణానికీ, 
ఇ ఆళి [ ఇంచ్ నై ట్ (ప్రక్ళతివర్గ నంల్ ని బహిః పక్ళతి చిత ణానికీ పక 

వాక్య్యత కుదిరినప్పుడు మా తమే (సేబంధంలోని 

స్థాయిని పోషించే సంచా రిభావస్థితి గమ్యమాన 

మౌతుంది. కాబట్టి పబంధరనస్టితి కొన్ని | పయోగాల్లో 
ళు (nN థి 

సంశి న మారాన్ని ఆళయించింది. 
యట గ 

(ప్రబంధ కనితా (పవృ శిని వివేచించటానికి (సబంధన్వరూప స్వభావ 

సమాలో చనం _ ఉసకరి స్తుందని _గ్రబంధలకణాలను నూత పాయంగా 
సమీక్షీంచటం జరిగింది. ఇక (ప్రబంధ కవుల (స్తాన సణితిని కొంత అను 

(1 
శీలించ వలసి ఉన్నది. 

-|(పబంధ కవులు చారి తకంగా వారు జీవించిన కాలాన్ని బట్టి పూర్వ; 

కవుల ద్రస్థానాలకం శు విలక్షణ మెన వాటిని ఎన్నుకొని (సయోగాలు చేయ 
వలసి వచ్చింది. కాలమే వారికి కొంగొత్త గళొల నిచ్చింది; వారి కవిశలకు 

కొం|గొత్ర రుచుల నందించింది. 

| పాచీనకవులకూ | పబంధకవులకూ (పవృ _తీలో ఒక (వథధాన భేదం 
ఉంది. కవితయ యుగ కవులు క థార్థాల్లో నునిగి ఈదారు. వారిశై లి 
వారి కావ్యాలకు పుట్టుకవచంలా పొలువు మీరింది. నాచన సోపూదులు 
కథార్ణ్జ పవావాంలో తలయె తీ నిలువుఈత ఈచారు. క థా ర్థాలకు వారి 

వ్ర 
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కవిత అతికినా వారి స్య క్రిత్వం తలయె శ్రి ఉ_క్రివిలానంతో ఉకొజీవి గుం డేది, 

కావ్యయుగ కవులు కావ్యార్గతరంగిణుల _వె అడ్డ యీత ఈదారు. ఈద 

బడుతున్న నీరూ ఈదుతున్న వాడూ ఆధార ఆగేయభావంతో అందులో కన 

పడతారు. (శ్రీనాధాదుల కృతుల్లో కవిశైలి నిలువెల్లా కనపడుతుంది. 
(ప్రబంధ కవులు వీరందరి తరువాత వచ్చారు. వీ? కాలానికి ఈతలన్నీ పాత 
పద్ద తులయ్యాయి. అందువల్ల జల పా తాల్లో జలకమాడటం (వారభించారు. 

వీరు కా వ్యార్థాలను స్వీయ కవిశావ్య క్తి త్వాలకు అభిషేక జలాలుగా మార్చు 
కున్న ట్ల నివిన్తుంది. | పెబంధాల్లో అడుగడుగునా కవి పౌడ* _క్తికి కా వ్యా ర్హాలు 
మడుగులొత్తుతున్నట్లు భాసిసాయి. కాన్యమంతా కవితా వ్యక్తిత్వానికి 

కన 5 *భి షేకం చేయటం కనిపిస్తుంది. ఆశ _ఎవేత్యయం ఆం|ధ్ర|పబంధ కవుల 
అమయూల్యాలం కారం! ఆది ఆయుగ (పవృ తి! గర్వ కారణం అయింది: 

సాహిత్య | ఫస్థానాల్లో |పబంధకవులకు ఆలంకారమార్షమే శరణ్యమై 
‘CC DD ౧౫ గ రా 

పోయింది. కవి|తయంచాగు గుణ (పస్తానాన్ని గురుతరంగా (పనరించారు. 
యా 

( నాచనసోముడు చమ త్కారమాగ్గాన్ని చితవి|తంగా నడిపాడు, (శ్రీనాధుడు 
ర్రీత్రి మారాన్ని అనన్య పాధ్యంగా నిర్వహించాడు, పోతన భ కి మార్గాన్ని a 

వావి a 

పరిపూర్ణంగా సాధించాడు. ఇక మిగిలింది విసారమెన అలం కార వస్తానం, 
వావ. చ్ (కై! 

అది (ప్రబంధ కవులకు వివారరంగమె నిలిచింది. కాలపుగుషుడు చారి కందిం 

చిన కల్పకం అలంకార (పన్తానం! 
థి 

భఛామవోదులు అలంకార (వస్టానాన్ని సారించారు. “సౌందర్య మలం 

కారః* అని భామహౌ” కి. అలంకారం కావ్యంలో ఉ_కి నాశయించి ఉప జీవి 

నుంది. అందువల కా వ్యారాల్లో ఉ కికి అలంకార (వస్తానంలో అగ — ౧౧ థి ఆని డి , 
"తాంబూలం లభించింది. ఉ కికి అందం అలంకారం. ఆ అందం వ్యకతవలన 

ఏర్పడుతుందని భామహానని తీర్చు. “వ కాభిఛేయ ళభ్రోకి రిష్టావాచా మలం 
క్భతిః “వాచాం వ|కార్గ శబ్ోకి రలంకారాయ కల్పతే, మొదలెన 

తతి లు లావ 
చె... 

వాక్యాలు కావ్య సౌందర్యం వకతతో కూడిన శవాళర్గాల వలన వర్చాడు 
థ D౨ 

తుందని ఘోషిస్తున్నాయి. భామహుడు' అలంకారాన్ని సౌందర్యంగా 
సంభావి స్త, తరువాతి ఆలంకారికులు కవితకు సొమ్ముగా గణించి గుణిం 

బారు; వివేచించి విశే పించారు. సౌందర్యం ఒకగుణం; సొమ్ములు గుణాన్ని 
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సోటించే ఉపకరణాలు. కరణాలనే ఉపకరణాలుగా థావించి ముందుకు 

సాగింది అలంకార (ప్రస్తానం. |పజంధకవులు ఈబాటలో  పథికులుగా 

పయాణం సాగించారు. ఒకొక్క. మవోకవికీ ఒక్కొక్క ఉక గౌరవం 

లభించింది. చాన్ని తరువాత చెరొ_ం౦టాను. 

సర్వాలం కా రాలకు వీజఖభూత మెన అలంకార మేది అనే అంశళశంమీద 

ఆలం కారికులో అభి [పాయ భ దా లున్నాయి. ఆయాని చా ౦౫లనుబటి 
aa ఉ ర్న 

నాలుగే దు మార్తాలు [ నిది లోకి వచ్చాయి - వాటినీ ఇలా భావించవచ్చు 

1, వకో క్రియ సర్వాలం కావ నీజభూత మనే భామవళఖనినిున౦* 

౨. ఉంమాలంశకార మే సర్వాలం కార వీజభూత మనే ౨ఎ*మనమగం౦. 

వ్, అతిశ యో కయే సర్వాలం 9 *ర వీజభూత మనే మమ్మటమశ* ౦. 

4. న్వభావోక్రియె సర్వాలం కాం వీజభూన మనే దండ దుల 

మతం. 

ర్, శేషయే సర్వాలంకార వీభూజత మనే కొొందరి వాదం, 

దండ్యాదులు అభ్హాలం కా రాలను న్వభావో కులనీ వ|కో క్షులనీ, 

శెండు ! కలుగా విభజించారు. భామహుడు స్వభావో కి నంగీఃరించలేదు. 
రుుదటుడు. వా_్సవ, జాపమ్య, అతిశయ, శే పలను అలంకార మూలాలుగా 

గ్రహించాడు. రుయ్యకుడు జిపమ్య, విరోధ, శృంఖలా, న్యాయ, 

గూఢార్థ[పతీతి, సంసృష్టి, నంకరాలనే విభాగషట్కాన్ని పాటించాడు. 

విద్యానాధుడు జొవమ్య, సాధర్మ్య, అధ్యవసాయ, విశేషణ వై చ్మిశ్యము లనే 

భాగాలు చెశాడు, ఇవన్నీ ఒక యెత్తు వెన వేగ్కొన్న అయిదుమశాలు నురో 

యెత్తు. ఆం|ధ| పబంధ కవుల కవితాదృక్పథాలను పరిశీలిస్తే (పనీద్ధులెన ఈ 
కింది కవు లాయా సిద్దాంతాలను అనుసరినూ తదనుగుణ మెన ఉ కివెభ 

వా్నా వెలార్నా రని ఖావించటానికి వీలుంది. మచ్చుకు ఈప టీ ఇవ్వటం 
జరుగుతోంది. 

“ 
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త్య అలంకొరలో సద్దాంతో ౮ డొ రీలక్షీణ 

దన _ అలంకారాలు ఉపమామూలాలు _ చతురో కి 
6 

రి 

తిమ్మన _. అలంకారాలు ఉపమామూలాలు _ నరసో కి 

రాయలు _ _ అలంకారాలు స్వభావోక్తి 

అతిశ యో కి మూలాలు - ఫౌఢో 

సూరన _- అలంకారాలు వకో్తి, 

na 0 హా 

రామరాజభూషణుడు _ అలంకారాలు శేపో_ఃి 

మూలాలు -పర్య్యాయో 

"రామకృష్ణుడు _ అలంకారాలు వకో_ క్రి 
రం 

a] 

మూలాలు _ |పౌఢి క 

చేమకూర 
_ అలంకారాలు 

వెంకటకవి 

శపో కియమూలాలు _ వో 
౧౫౮ క 

ఈ కవుల్లో జావమ్యమూల వాదులకవిత ఉత్తమంగా ఉంటుంది: 

పెద్దన తిమ్మన లాకోవలో నిలుసారు. అయినా తిమ్మనకం"బ వెద్దన పది 

చెట్లు ెద్దకవి. ఆయనది “చతురరచని అనీ, ఆయన ఉక్షులు “శిరీషకు 

సుమ పేశలసుథఛామయా” లనీ రాయలు కీ రించాడు. చతుర పేళల శబాల్లు 

సమానార్ధ కాలే. “చతళశే' కాందళే (సయోజన మితి చతురః' “పింశతి 

అవయవో భవతి కార్యేషు ఇతి వేశలః అని గురుబాల| పబోధిక. అం లే 

ఉద్ది షమైన సరమ పయోజనానికి సాధనభూతు డై నవాడు చతురుడు; అట్టి 

లక్షణం కలిగింది చతురవాక్కు. అట్టివాక్కు చేత కవి సాధించేది రసం. రన 

సిద్ది న కాంశీంచి తతాాధకంగా శ బ్రాలను (పయోగించటం చాతుర్యం. 

నన్నెచోడుడు ఉక్తులను సూక్తు లనీ, సదుక్సు లనీ వింగడించాడు. అందులో 

చతురో కులు ఉత్తమము లని పేర్కొన్నాడు. 

“చతురో కుల, నుతపదబహు 
గతుల, నలంకారభావకాంతి రసార్భో 

న్నతి( గతి నతిరసికులు వర _ 

సతిగతి నెణి(గింపవలడె సౌభాగ్యమునన్ ” (కు, సం,1. 89) 
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ఇటువంటి చతురో కులు పెద్దన కవితకు పెట్టినరుచులు. చెద్దనకవిళా శైలిని 
వివేచినూ ఆచార్య పింగళి లమ్మీ కాంతంగారు “ఆడంబరము లేని గాంభీర్యము, 

సౌమ్య మైన [పాభవము, ఉద్వేగము లేని శ్రీ భుగమనము, వేలవత్వము లేని 
స్వాభావికత, వెలితి లేక నీండారి మెరుగులు దీరిన పదగుంఫనము ఈ కావ్య 

శలికి ముఖ్య లతణ, మిని, “శ బ్రసరణి ఎన్ని రూపాంతములు పొందినను 

పెద్దన వాక్కునకు సవాజమైన (ప్రసన్నత నుత్యములోని లావణ్యము వలె 
|సన్సుట మగుచునే యుండును. మరియు అర్జానుగుణముగా నిన దిం చునట్లు 

శబ్ద ములను గుంఫనము చేయుటలో ఈకవి అద్వితీయుడు” అనీ అన్నారు. 

(పబంధక వుల్లో రనన్వరూసం బాగా తెలిసిన మవోకవి అల్ల నాని 

పెద్దన, అలంకార (స్థానానికి ఆదర్శ పాయ మైన కవితా రుచిని అందించిన 

వాడుకూడా ఆయనయే. అందుకే ఆయనను ఆం[ధకవితాపిళతామవు డన్నా 

కేమో అనిపిస్తుంది. శ బ్లార్హాలంకార మండిత మైన సుకుమార మధుర పరీపాక 
మైన వదరచనతో రీతి నతిళయించిన రనవ్భ తిని న్ఫురింపచే'సే చాతుర్యం 

ఆయన సొత్తు. ెద్దనరచనలో శబ్దాగ్గ గుణరూపమైన శ్లేష నమృద్ధంగా 
నిండి ఉంటుంది, పెద్దన సాధించిన గుణశ్లేషను మాని క బ్రార్భ్య శే షాలంకృ్ళ 
తులను నూరనాదులు తమ కవితలలో పండించుకొని కొ త్తపోకడలు 
పోయారు. ఎవ న్ని [పయోగాలు చేసినా రనవృ _లివ్యం జక మై, గుణరీతి 

నిరూపక మైన అలంకృతో క్రి [(వధానంగా గల "పెద్దన వచోవృ శ్రి నన్నయ, 
(శ్రీనాధుల వాక్చాకాలను అంటుతొక్కి |కొ_తపంట పండించినన శ్రైంది. 

ఇది పెద్దన కవితకు పేరు తెచ్చిన రుచివై భవం. 

వదన _ రనవృ తి 
(శ) _ వాటి 

అలంకారం __ గుణం చతురో కి రసోన్ము ఖ మైన 

ళం లా అర్థం (వబంధఫణితి అలంకార (ప్రస్థానం 

వర్ణనం 

ముక్కు తిమ్మునార్యు ముద్దుపలుకు* అని సిద్ది. ఆయనకు నరన 
మైన వాక్కు ఉన్నది. కాని, రసవృత్తిని వ్యంజింపచే సే గాంభీర్యము చవిదన 

ది కంల కొరవడినది, రవపోవణవిభానంలో తిమ్మన తన వాక్కును చమ 
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త్కారంవై పు తరచు పరుగే త్తించుటచే కవితకు అనంద మిచ్చే శ క్షికంు 
ఆవోద మిచ్చే ర కి ఎక్కువ పోయింది. అలంక్ళ తోకి ని మాధుర్యగుణో 
౧ జాని ఓ... —0 

దంచిత మైన రచనలో రాణింపవేనే (పెట్ట తిమ్మన కున్నది. ఆయన కవి 

తలో ఆంధుల నాల్కలమీద నిలిచే కొన్నిపద్యాళ్లో రుచిగా మిగిలేది 
౧౮ 

ఆ పజ్ఞ యే. 
రా 

రాయలకవిత వెద్దనకవితలా రసంవైపు పరుగ్నాత్తలేదు. అనంత 
మెన ఊవాలనూ, ఉక్చేకలనూ, లో క*నుభవాలనూ నాలుగుచరణాల 

పద్యాల్లో కుదించి, కూర్చులోనూ, నేర్చులోనూ బభాదువరితనంకోసం 

(పాకులాడే (పవ్య తి ఎక్కువ. రాయలకవితకు రాజనంతోపాటు ఓ జస్సు 

గుణం. గాఢబంధత్వం, అర్హ పొఢత్వం దాని శా్వాసకోశాలు. ఆయనకు 

రీతికంచు పాకం మీద (వణయ మెక్కువ. అందువల్ల ల 

ఆయనకవితలో తక్కువ. రాయలు గొప్పభావుకుడు. ఆయనభావన అలం 

కారో కిలో మూనలుగా జాలువారుతుంది. పట్టపుగ జాన్ని ఒంటినిండా 

అలంకరించి నట్టుంటుంది ఆయనకవీత. రాయలకవితలో రచసకంేట అలం 

కారమే ఆన కి చాయకం; వదంకంకు భావమే ఆనందదాయకం : 

ఆయనవలుకుబడిలో నినదించే వింతనమాసాల పోహాళింపుల్లాగానే 

స్వభావో క్తినీ, అతిశయో కినీ మన్నించే ఆయనద్భక్పథం విరో ధాభానంగా 

స్ఫురించే విచితదర్శనం వ్ 

ర నవృత్తుల జాడలు 

సరసో క్రి, చతురో Er (పౌఢ్ క్రి కి |పథానంగా సాగిన అలంకార 

|పస్తానాన్ని వకోక్సి, థి పో కి మాశ్లాల వై పు పు మళ్ళించిన "గౌరవం పింగళి 
రా పాత ౧౫ రు వి 

సూరన్నకు దక్కింది. ఆయన వకో శ వై భవం కళా పూర్ణోదయంలో కథా 

నాలోనూ, _పభావతీ పద్యుమ్నంలో కవితలోనూ ఫలించింది. అతని 

క్లిష్టోకి ద్వ్యర్థి కావ్యపయోగంలో పడి కథార్ణసంధానంలో నే కాలం 
వెళ్ళలుచ్చి రనలోకం శేరుకోలేకపోయింది. అయినా, ళబ్రంలొని. నానార్థ 

[పతీయమానళ కిని రచనలో శి నసుందరంగా సాధించవచ్చు నన్న వినూత్న 

వయోగాన్ని తెలుగులో చేసిచూపాడు సూరన. ఈతని వకో_క్రిమాగ్గాన్ని 
పౌఢతరం చేసి తెనాలి రామకృష్ణుడు తనకవితలో పదగుంఫనంగా సానలు 

తీర్చాడు. _ శ గ్నష్టకవి తామా నాన్ని రామరాజభూవణుడు చేపట్టి “బం గారుపంటు 
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పండించాడు. శే షకవి'త్వానికి ఒక గురుకులం ఆతని వనుచరి [తలోనికవిత్వం. (MN ల 

ఆగురుకులంలో పెరిగి మరోగురుపీ రాన్ని నిలుపుకొన్న వాడు చేమకు*ర 
| న 'వులో x | ( ప  సెకమిత న షి 
(గ బంధకి వుల్ఫ్ వద్దన్న శ దార గుణ న్లో మకు తనసుకవితలొ టం 

కటిత_ రామరాబజభూవణుడు శబారాలంకార శే షకు శనకవిశలో సువ'గంభి A) 2 ఏ [౧౯ 3c) జకం చేశాడు. ఇద్దరికీ అలం కార (స్థానాన్ని రసోన్ముఖంగా సాగించటం 

(rr టు 

తెలును. | పబంఛకవుహో వీగిదరూ (సముఖ స్టా నొ చార్యులు. 
x) 

ఇలా విశే పించుకొంటు? సాగితే ఇంకా (గంథం వెగుగుతుంది. 

నాలుగుమాటలలా* ముగిభ్రామని మొదలు పెట్టి చాలా (వా శొను. తెలుగు 
కనిత్వంలోని రుచిఫచాలను నసుత్సింసే ఒక వినూత్నవి వేచనమాశర్షాన్ని తెలు 
గులో వెలయించా అన్న నా పయశ్నాన్ని ఈ పీఠికలో సవ్భాద ములు 
గమని సే చాలు. (కొత్తగా భాట వేస్తున్న ప్పుడు కొన్ని ఎగుడుదిగుడు 
లుండవచ్చు. వివరించవలసిన అంశా లెన్నో మిగిలిపోవచ్చు. నలుగురు 
ఈబాటను మెచ్చి నాలుగుసార్లు నడి స్టే అదే పశ్య మైన పథ మౌతుంది. 

(పాచీన కవిత్వరుచిఖీదాలను, తీగుతెన్ను లను విశే కించి చూపిన శే, 
ఆధునికాం ధిక విత్వపరం గానూ వాటిని వి వేచించి (వపంచిం చవచ్చు, ఇప్పటి 
కింతవరకు ద్వితీయము[ దణ పిరక. తృతీయము దణం వెలువ డేటప్పుడు 
_పాచ్యపాశ్చాత్య _పమాణాలతో ఆధునికాం[ ధకని తా సె”ంద ర్యాన్ని నమీ 
&ంచే అవకాశం డొరుకుతుం దని ఆశిసాను. 

నాయందలి స్నృవాఖావంతో నాకీ అవకాశం కల్పించిన ఆం|ధ 
(పదే? నాహిత్య అకాడమువారికి నాక్చత జ్ఞ 'తాభివందనాలు. 

యా 

పాద రాొజాదు, 

4_6_1981. టాం ది, ను(బవబ్మూణ్బ్యంం 



(పథమ సంపుటము 



నన్నయ్యకు పూర్వము ఆంధధభాష = పూర్వపు తెనుగు శాననములు 

లీ మల్లంపలి సోమశేఖరశర్మ 

మార్గ దే! కవిత్వములు 

డా. దివాకర్ల వేంకటావధాని 

నన్నయ్యగారి |పనన్నకథా కలికార్థయు కి 

—(్రీ విశ్వనాథ నత్వనారాయణ 

నన్నిచోడ కవికాలము 

—(శ్రీ జయంతి రామయ్య పంతులు 

తిక్కన కావ్య నిర్మాణ వెభవము 

. (ట్రీ గడియారము వేంకటశేమశాని 
ఎట్టియ కవిత 

—(కీ నోరి నరసింహశాస్త్రి 

వీరశవ వాజ్మయము 

—(క్రీ నిడుదవోలు వేంకటరావు 

సోముని హరివంశము 

—(్మ) నడకుదుటి వీరరాజు పంతులు 

శ్రీనాధుని రచనలో భక్తి శృంగార భావశబలత 

(క్రీ చిలుకూరి పాపయ్యశాస్త్రి 

పిల్లలమళీ పినవీరభ్నద కవి _ శృంగార శాకుంతలము 
టీ టేకు మళ్ళ అచ్యుతరావు 

(ఫీ వెంపరాల నూర్యనారాయణశా స్త్రి 

బమ్మెర పోతరాజు 

| —శఢ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులు 

అముక మాల్యదకరో' కృష్ణ రాయడే 

---భీ చిలుకూరి నారాయణరావు 

మనుచరితము - కుత సకాల (పశంన 

ధీ కాశీభ ట |బహ్మయశా,స్రి, 

21] 

32 

44 

59 

78 

109 

141 

159 

178 

240 
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పాత్ర చిత్రణము _ పెద్దన తిమ్మవలు 
_--డా. శె. వి. ఆర్. నరసింహము 

ధూర్హటి యాధ్యాత్మికత 

—శ్రీ బండారు తమ్మయ్య 

నిగమశర్మ అక్క 

— (శ) రాళ్ళ పలి అనంతక్ళ ప్థశర్మ 

అయ్యలరాజు కవిత్వము 

న థ్రీ శతావధాని చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రి 

కళాపూర్ణోదయము _ కథావధాన కౌశలము 

క్రీ దువ్వూరి వెంకటరమణకాస్త్రి 

వసుచ ర్మితలోని వెచితి 

— పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు 

దక్షిణదేశ మందలి ఆంధావాజ్మయము 

_--శీ వేటూరి _పథాకరశా స్త్రి, 

విజయ విలాన వ్యాఖ్యాన విధానము 

ట్రే కాపీ ధర్మారావు 

శ్షేతయ్య పర కవిత 
--థీ వి. గణపతిశాస్త్రి 

సీతమ్మ శోకము - పాపరాజు 
థ్రీ ఇందకంటి హనుమచ్చా స్త్రి 

పాతిక సంవత్సరాల తెలుగు కవిత్వము 
థ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి 

యెంకిపాటల గాలి దుమారము 

(శ) బసవరాజు వేంకటప్పారాపు 

వేటి తెనుగు కవిత కొత పోకడలు 

—ఢీ శ్రీరంగం ల్రీనివానరావు 

హైదరాబాదులో ఆం[ధ సారస్వత వికానము 

---(్రి దేవులపల్లి రామానుజరావు 

కవిత్వంలో కొత రీతులు - వచనములాంతి పద్యాలు 

(శ్రీ మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు 

సాహిత్య భవితవ్యం 

ఎడా. జి. వి. కృవ్షరావు 

ఆశు 

న 

251 

268 

279 

288 

304 

319 

332 

347 

360 

376 

386 

418 

439 

448 

455 

469 



పూర్వపు తెనుగు శాననము.లు 

+ Ie నీ య ర్రంవిల్లి నోము లోఖరళర్భ 

మన వాజ్మయ చరిత ముగ మొట మొరటి E గణ మే సనుస్య్యాబహా శ 
6 

నుయిన వెద ఘటము. మన భాష పుట్టుపూరోో తరయి లింకు దుువబోధ 
ల్ అ) చి నా 

ములుగనే యున్నవి. అసలు మన భావ చెర్ల గు గుగంచియే ఇంకు ఎన్నో 
(౮) 

తికముకలు పడుచున్నాము. వానిని గురించి యింశవపటి ఒక సిళ్చాన మయిన 

సచాంతమే కుదుక లేదు. 
(4 

ఆం ధము ; తెబుగు 

అం ధము, లేలుగు) అను “ఎండు నవని ఎలు నుం భామకు న జ్యంయ 

| మ్ ఇ క ఇ త »" Fr *s క్ (స పదములుగా వాడుచున్నాము. జరి లు ఇ కీింతటి సనరన్చిగ సము టె 
6 న్ po 

యివి సర్యాయ కదములుగ 'నిన్పాడుట ఎటు సంగనించిు దు శ్చ 
(7) 

ం గ ల వి య ఎంటి ల . (ప పథమముననే కలుగుచున్న ది, ౨౧ 'గమీటి, ఉం: బుగగ అను బల _- యు 
'వక్కు చాదములకు ఇంకణమణయుంగోది. నిర్ణయ గ తీన్పడు సిగ రోగ 

లయిన యా ధారములు లేగపోవుటవలన యు కరీ బెణుకు దక్ టాదమిలు 
దహుళము లయినవి, ఎస్నో Dn బిలదరో Me JF nT MH). 

రించినారు. దానీ ఏ DUM 10౧ వ గ క. జ 

లభింపలేదు; లభిం చుటు కప వు చనద పంత స HE sw సరు 
రీంచుకొ”ని అసలు తెలుగు వారు J, 630 భాయి గు అన) JDO) 

పుష్టనపి, ఆం ధులు అసటు ౫ కట ఎంగ కని ఇర (వ్రంంతనులమండి 
-ముచ్చటికి వచ్చినారని, ఇచట .౨ముదటినుం ని వివిం రుద నులు. అీలుగు 
వారనీ, ఇది అను “తెలుగు దేళ ముసి, అంధ భిగటోకి వ భి 'శేలుగులతో 
క్రలినీపోయి ఆ రెండు “తగల బంద HO భీద moat d పిదప eo, 

శేలుగు పదములు పర్యాయపద ములు? 'సేళచ్చాడావని వది * బాదను, ఇక షీ 
1 
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రాయలసీమను అవలు తెలుగుదేశ మని, నము;ద తీర స్థచెళము ఆంధ మని మ! 

కొొందరె అభి బాయము. ఇ శు వాదములలో ఇంకను భేదము లున్నవి. వాని 
గొ 

నన్నిటిని ఇచ్చట నుటకించుట యినవసరము, 

(వబల (వమాణములుగ ఎన్నదగిన శాసనములను బరిశీలిం చినచో 
(పాచన కాలమున ఆం| ధులుగనే వ్యవ వాకిం_బడినట్లు తెలియగలదు. 

పురాణమును సయితము ఆం ధులను అం ధులనియే వ్యవ హరిం చియున్న వి, 

క స్లుకకము అయిదారు క తాబ్బుఎ నాట నుండి ఆం|ధి౬.దముశళకు, అంతకు 

మానము అంఫ పదముకు శాననములందు గానవచ్చును. ఆం|ధపదము 

డీస్తుళకము మొదటి కతాబ్దుఖలోని |పొక్ళత శాననములలో  గానవచ్చును. 
పౌక్ళశ మున అం|ధ ఆం|థ యెనది. (పాచిన బౌద్ద (తిపీటక వాజ్మయము 

నందును, (పాచీన జైన వాజ్బయమునందుకు అంధులు అంధులని, , అంధకు 

లని వ్యవహరింపబడి యున్నారు... తెబుగుపదము శాసనములలో చది, 
పదునొకండవ శ తాబ్బులనుంచి కావి కానరాదు. 'తెటముగు, ఇెలుంగు, 

తిలంగ, తిలింగ రూపములతో శానన వావ్చాయమున అది. కనబడుచున్నది, 

అప్పటికే తెలుగు, అం|ధములు చెళనామములుగకు, జూతీ్ వా చకములు 

గను పర్యాయ .ద ములయినవి. పది పదుసొకండవ శ తాబ్లులకు స్తూ ర్వము 

పురాణములందు కాని, శాననములందు కాని, ఇ న బె"ద్ద వాజ్య్ఞయములందు 

కాని, చేళసెామముగ గాని, జూాతివాచరము గాని, తెలుగు వదమే 

కానరాదు. దిని ననునరించి తెలుగుజాతి వేరుగ నొకటి యయుంజె ననుటకు 

గాని, తెలుగు దెళము వేరొకటి యుండె ననుటకుగాని ఆధారములు లేవు. 

అం[ధపదము జాతీవాచక మని వురాణములను బట్టియు, బేద్ద 

జన వాజ్మయములను బట్టియు స్పష్టమగుచున్నది. అం ధజాతి బహు 

పురాతన మయినదని ఐతరేయ (జాహ్మణమునుబట్టి మనకు "దెలియు చున్నది, 

ఈ (బాహ్మణమునాటికి ఆం ధులు ఆర్యావర్శ కీమావధులందు నివసించు 

చుండిరి. వీ రొకప్పుడు ఇప్పటి సంయు క్ల రాష్ట్ర !ములందుండినట్లు అనుమా 

నింప నవకాళము కలదు. అంధ వనమనుపేర నొక వనము ఉత్తర కోనలమున 

నుండినట్లు విదేళ బెద్దయా  తికుల (గంథముల వలన చెలియుచున్నది. ఇది 

బెొద్ద వాజ్భ యమున |పసిద్ద మైన జేతవనమునకు వాయవ్యదిళనుం డెను. ఇత్వాకు 
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వంళకుల కాణాచియైన ఉత్న ర కోనలమునళు బుద్దుని కాలమున (సౌవస్స్ రాజ 

ఛాని, అంధవన, నేతవనవులు రెండును ఆ నగరవు పరిసిరములంగదలి వే. 

అం| ధులనను సించియే ఆవనమును అంధవనమను వెరు ళలిగిగ్ దని 

నాయూహా, అం నజనపద ము నంటియుస్న నురణ్య (పదెళము అంగవన్వ 

మర చేసన వ్యవహారింపబడియుం డును, శావస్సీ కిని, అం|ధులకును కొంత సంబంధ 

ముండినట్లు అంధవనము ననునరించియే కాక పురాణ [కమాణనంు ననున 

రించియు సంశియిం" దగియున్నది, (శౌవస్నీ నగర వ్ (=. | "స ॥ 

లేక (శావన్తక మహారాజు ఇరు వంశపు లుగ. విగుతీగి ఆటవననన 

డని, ఆతని తండి "పేరు అం(ధు డని వాయుపురా రాణము... శిలువ 

చువ్నది. ( వాయువు అ. 89.2426) (వషువు, ©. 4, లప) గాంగ 

మక్స్య[ జహ్మవపురాణములు అశడు యవనాళ్యశనూజాడని, ఆ|గనమహాంని 

మశుమడని చెప్పుచున్నవి. వాయువురాణా శక్ర అం గండ టా ఆ ధుడు. 

ఇతనీనే భాగవతపురాణము పొరపాటున "వచ్చును. నం దున అర్ "కు 

చున్నది. ఈ |శావస్తీ సంయుక్త రాష్ట) ముల యంగులి అయాఫ్య (Oudh) 
జిల్లాయందుం ణెను. 

దశిణకోసలను కళింగ దేశము పెరుగున నున్నది. ఇమ ౧కు వరిలే జాయ 

కొందరు దక్షిణమునకు వలస వచ్చి యచ్చట స్థిర నివానము కుదుగ్భుగొ RTD 

చేతనే దకిణకోనల మిచట ఏర్పుడుట నంభవిం చి ముండుకు. 

క్రవాషకులకును అం (ధ దేశమునకు సంబంధనము రలదనుటకురు న*గాంగ్గు 

నునీ కొండ, జగ్గయ౫ బట శాశనములు రూకింరచుచ్నూవి. సీని ననుసరించి 

చూడగా అంధులు ఉత్స రళురుభూముల. నుండి |కమముగా దతణవునకు 

వచ్చి కృష్ణా గోచావరీ తీర ఓజేళములను శమ జన్మ చేశ నంలుగ జీవికొని గ 
విదితము కాగలదు, అం ధులు ఇయ్య కు వంశజు అయిన, విశ్వామి(గ 

సంతతిచా రయినకు ఉత్స ర చేశ యుళుండి దతీణమునకు వచ్చిన ౧గూ+ '"0జ*టి వా 
ల 

రనుట స్పష్టము, ఇచ్చటికి వచ్చిన పిదప అంధులకు ఆఇగుగుపెగుగుల నుండు 

జాతుల వారితో సంపర్కము “పొచ్చినది.  ,పొంతీయ భాషో  సంనరము॥ 
_ (1 



॥ 
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ee 

వారి భాషయు చాల మార్చు చెందినవి. ఉన్న గదెళ స్ట eg జనపద ములతో 

సంబంధము  తెగిపోయినది. కాగా, ఆం| ధులలో దావ ఆాత్య భా పాచార 

సంప్రదాయములు వెలసి బలపుడినది, ఆం|ధుఖు చివరకు పంచ చావిడు 

అలోని వారయివాచు. ఆం|ధు ల వృటికి వచ్చిన వ్న పు చాతీ కాశ భామల 

సంనర్ల, సంమి[కణమున పరిణతి చెందిన చారి భావయే తెలుగైనదని నా 

యువా. ఆం|ధసు జాతివావక మని, తెలుగు వా భాపానంశకేతమని 
[నా 

నాతలంవు. ఈ శారణముననే కావచ్చు దాకిణాతరభావ.లలో ని కెల్ల 

"తలు పరిపూర్ణ త నందుటకు కట్రకడ ఒటి దయివది. తెలుగు రూపొంది 

కావ్యత్వనీద్ది నందుటకు చాలకాలము పలట్టుటకును ఇదియే పాతు వై యుండ 

వచ్చుకు, కమాభివృద్ది పరిాళామముల నొంది తలుగు చక్కగ పరిణతి 

చెందునాటికి ఆం(ధ, తెబుగు పదముము జాతికిని, భాసకును గూడ పర్యాయ 

వాచకములుగ రూఢడము లయిశపి. తెలుగు పదము శాసనములందు కాని, 

పురాణములందు కాని (కన్తుళకము నది శ తాబుల వరకు కానరాకపోవుట 

ననుసరించి యా యూహాయందు కొంగ నత్యముందవచ్చు ననిపించు 

చున్నది. 5 నర్సు, యిది రెఎిు గుద్దిన చెప్చద గిన ఇద్దాంత ఏం) కాదనియు, 

ఊహమా[తమే ననియు, (ప్రస్తుతము నవ దొరికిన యాక్షగముల ననుసరించి 

యుటూహింప నమవెన దనియు జంక ముంచుకెనవలలీ యున్నది. 
నా ౬ eT య 

ఇక తెలుగు (పొచీన స్వరూప మెట్లుం జి నన్నది విచారింపవలసి 

యున్నది. నన్నయభట్లారకుని నాటినుండి మన తెలుగుభామ ఎకెట్లు 
aA) [మ ౧ా 

మార్పుచెందుచు వచ్చిన దనియు, ఏ యే రితుల వృద్ది చెందినద నియు డెలినీ 

కొనుటకు (గంథజాలము కావలసినంత యున్నది. నన్నయభట్టార కునికి 

పూర్ణము, అనగా పదునొకండవ ళ తాదికిమువుపు తెలుగుఖామ తీర్చుతీరున 
() 

'లెట్లుండినదియు శెలినీకొనుటకు | గంథములు లేవు. అందువలన మనకు 

శాశనములే కర ణ్యము. 

(పాచిన శాననములు : తెలుగు : 

శాసనములను గురించి ముఖ్యముగా జ్ఞూపకముం చుకొనవల సీన విషయ 

ములు ఒకటి రెండు కలవు. శాసనములలోని భావ కడు పరిమీత మయినది; 
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పరిమిత (వ యోజనమును కలది, ఇనిన భూదానమును కాని మగయొడ 
- 

దానమును ౩:*ని తెలుపుటక శాసనములు వుటినవి. అందువలన ఆ యక్కంగ 
ర్త 

అభ డి గ మ చం ఆన జ జ శెంత భాష యవసర మో అంతనళభ ౩  శాసనములందు దొ౭జళును. చానా 

పాలనాదుల వలన గలుగు మంచిచెడలు కూడ శానననుులందు వినగంగ బడుట 
ల! 

ఓ a వలన చానమును దెలువుట కనసర“మెనవే కాక ఈ సంపంళ మెకవి కూడ 

ద్ 

Od — 

(a "కినను అవి లెక్ళ_సెట దగినపె 
రి 

మరకొన్ని పదములు దొరకును. ఎన్ని 

ఇల కాని అసరిగణనియములు కావు. 

ఆ ఎలో అల్ ర అను జ్ ఇం ఇఒ జం టో ఖో | నన్నయ్యకు పూపు కాలమును స్యూలముగ రండు విభాగ అలలు 

వేయవచ్చును. కీను శ కానంభవ) నాయివ భజాదని గుండ ౫ దునొజణలడు 
(క ది 

వర్ సంస్క్బృన ఇన శాలకు. 1, అటువనువాతిటి శతిలాళ"%సన కాలవ, తిలా 

భాననము అన్నియు శిలల మో. చెకన్య్తైావి; సంస్కృ ల భా బాను నననను ౧ 

అన్నియు తా మఫలవవుల వ చెక్కని. సంస్కృత తా, మసన యుగ, గ (క 

మందున విద. ఒర అవు” శిలా బాగంయు, మని సుడువ వచ్చును. అటగి 
(ఈ) 

ఇంట్ జజ జో న శ. జగ కవ న న ఖు తా మశాసన యుపున కిలాగ”ాగననము అసలే లేవని యూసాంననా: ఎ; 

ఉన్నని కాని తా (ను సాసననాంులవ లె గ్ ముగా. గాసిరావు. శిలా సేన ను 

కొెలదిగా వొచకిారు అని యం "౭ న నారు కారని మగ దు 

గ wa లో య. ఆది ఇ ఆజా జ 

దొరకిన ఈ శిలా ళాసువుులొోని భావన తెలుగు. 

తా మశాసనవా) ౨౫౨ తెలుగంగిలా ఫాననవయులడు సందు ుండయు వున్న స్) 

వానిలో ఎక్కడ. ఏ తేలుగువన వముయునకు కనబడుట సంభవించి. ఆపిళుల 

మనకు పెన్నిధి దోరికినళు. తా మాసన మయముసనుున ఆం) "దేశము ఒక్ గ్రా 
(౧౫ 

శతా బ్రి గడచినకొది తెలుగు మేనది. తెబుగురూపురీఖలమ5 అది | రమనముగా 
యు తా 

కు లో తీ _ న జబ ఆ న లు సజు (సదిలమయినది, ఈ _వాబల్యమున నె. కిలా శాసనములు సొంగ ముగ 'ఆఅొలుగున "నీ 
ఠి ed భే త్ లో 7 ళ్ జో క rt వెబనీనవి. తెలుగు దెళమున | రవుబటుగా అ యుకుచు వచ్చిన యు చ రాగి) 

నూనముల వలన బఒక్కౌక క ణాట్లి గడచినకొచి ప గూమునసో ఒక రూూంవంన 
(శ) 

తెలుగు వదములు ఆ మళాననములలో సూడ దూదినవి, 

తా మశాసనములలో మొట్ట మొదట దానమిచ్చిన గామ నానుము 

మాతమె తెలుగునకు నంశేవముగ నుండుచు వచ్చెను. అటు తరువత 
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కెంత కాలనునకు దానమిచ్చిన |గామమునకు సీ మావధుఖు (సకిహద్దులు' 
ళీ 

"ఎర్కైనబడుచు వచ్చుట వేత మరిక "న్ని ఆం| వసొదములు తా|నుశాసనములలో 

నుచాహతము లయినవి. ఇటు చానమిచ్చిన భూమికి కాని, గామమునకు 
గా 

గాని సరివాదులను బెలుపుట ఆచారము కాగా నాడాం[ ధ దేశమున న్యవహారే 
టు 

మునందుండిన జత నామములు, (గామ నామములు తా ముశాసన ములలో న్లి 

-క్రి నవి. దయినను సంసుంుత వేషనును ధరించియే; నసంస్రత వర ఎక్కి ఇ గ్రా ధ రాత వర్ణ 
[కమముననె_ఉదాహార ణ మునకు చూడుడు ; 'ముణూర[గామే' ; “కము 

రాజా “దని; (పాలూర (గామే' ; గొలతెంకికి ; చెలుకు మ. డ్తుళ్ళ 
aa) NN 

ఫోతురాయుః. సంస్కృత వర్ణి|కమను ననుసరించి, విభక్తి రూపమూ, 

వివర మో తగిలించుకొన్నచో ఊరిపేరులును, త్యతిము “నుపలును సంస్కృత 
a 

తా|మశాసవములలో ని కక్కుటకు యోగ్యత గడించుకొన్న వన్నమాశు 

దేశమున తెలుగు ఎన్నిక 'కాం చినక్ "ద్ది తా మళాసనముల యందలి 

యున్నవి యున్నయట్లు సంగత సతకయనుల తగులుబడి లేకయే 

నిలబడుటకు బలము కలిగినది, 

విని చెప్పిన విషయముల ననునరించి మనకు (పాచిన శాసనములలో 

గానవచ్చు మొదటి తెలుగు పేరులు గామనామములవే యని తెలియగలదు, 

తా మశాసనములలోను, శిలాశాసనములలోను గానవచ్చు తెలుగును బట్ట 

మనము తెలుగుబాన | పాచినస్వరూసమును చెలిసికొనవలసి యుండును. 

శాసనములలో గానవచ్చిన మొట్టమొదటి. తెలుగువదము “నాగబు, 

ఇది అమరావసీ సూపశాసనములలో కానవచ్చినది. అందువలన ఏ మూడవ, 

నాలుగవ ళ తాబ్దినాటిదో కావచ్చును. శ) వేటూరి పథభాకరశాస్ర్రిగారు 

దీనిని భారతిలో (పకటించినారు, మవోనాగ(వతిమ (కింద ఈ శాసనమును 

జెక్కియుందురని వారన్నారు. కావచ్చును. ఇప్పుడా నాగ పతిమ ఫిథిల 

మగుటచేతనో, తవ్వునపుడు పగిలిపోవుటచేశ నో ఈ “నాగబు” 

శాసన మొక్కటియే మనకు దక్కినది. “నాగబు అనగా *“నాగంబు-_ నాగము” 

అన్నమాట. ఈ శాసనము ననుసరించి |కీస్తుశకము మూడవ శ తాబ్రినాటిశే 
తెలుగునకు ఒకరూస మేర్చడెనని యూహింసవచ్చును. 
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(గామ నామవాచక మలు: 

లో 

(పాచిన తా(మశాసనములలో ఆం| భచెళ (గాముము లనేకము లునా 

వాతము అయినవి. అక్సాటి మూ? గి పళ్ళ నశనుసగించి మన పాచి భాగా 

న ంరూసము కెంత బోదనసడగలదు. అదియునుగాక ఆ పైొగ్వ్వగు అగు ఠిపు 

బారి ల లో న ry వ చానై ఇ గ. 

ఇటు మారినవో తెరినిగచో భావ మాగుచు వచ్చుటల్ "౫ సూ తనల 

rn 
అనాను 

ననమునరిం చినదియు గొంత తెలియగలదు. సాభధాగ ణముగా మన గామ నాను 

డద 

+ tb లో అన అ శ కు" ష్ ( ఖ్ 

“లి, హూండి, మొదలె న వాటితొ నంత మనవి. అర వివర నాొధాచ అవంగ 
గో క ర రా గా 

న్న 

వ్ (నా! ual యె జ్ లా ద న. pra] “గ 

ములు నలు, కులు, దొలు, ఊగు, | వోలు, వాడ, వాటి, కెలగు చెణువు? 
6 రం టా 

నివి కనబడును. చూడుడు : ఉదాహార ణమ, 

పాం బలు దొంతిసుల్లు శ "ండీ వాడు కలుచటయువుల పెనుంసూండి 

కొంల్టు ముండ వ "ఖు రారండి వాక. రొంలవిచిణువుల వేడు ౦బమూ"౦ గీ 

నిడుంబల్టు 'మోంతుకూరు గుద ఐడి మహో చేవిచెజటువుల 

మొనంబల్లు 'నాంంంణతలూరు (నోణ వాడీ జక్క-నచెజువుల 

దిగుంబల్లు నూరు ఒడ్డి వొడి హోకనచెలువుల 

కలు చువుం౦ బల్బు నుల్ల | వేలు ౪ *రుకెలను చెబికుంబలి 

పొలసంబల్లు ట్ర లివో లు మాంగొలను  పిసగుంబలి 

సనపుంబళ్లు చేం బోలు రాంగ “అను సారిెెదంబ 9 

ఈ చె గోత్థయములలో స అల్లు Vedas ను, రులల్లి en ద్యయ్య్ల్డు 

దొణిక్గిను, కూడ వ్యవ హాం" ( బడుట గలదు. (పో యన్న నట్టణము. 

వాడ, వాటి నివాస (విదేశవు, వాటి వాడుకలో ఎాడియమైనది. వాడిలోని 

“డి ది గ నుచ్చగించుటయు, _బాయుటవు గూడ గలదు. అందువలన 

“వాడి” “వాది యెనది. పూండి యన్నది శివారు | గామను, ఫర గ 

(తావ్మైణుల క హోర చాన మీచ్చునపుడు [గాము | గాసవముగా సొర చిన్న 

పల నిచ్చుటకూడ యాచారము ; ఏలన, బావ్మాణులు వ్యవసాయము 

వేయుట ధర్భశ్నాస్ర్రముల ననుసరించి కూడదు గనుక వ్యవసాయము చేయు 

రైతాంగ నుండుట కీ గామవాసను. నిచ్చువారు. [గామ్మగాసను ౫; లకే 

“పూండిి యన్న నామము తొలుదొల. చెల్లుచు వచ్చిగది. ౩ని, కాల 
ే జాని ౧7 
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కమమున దాని విశిషత పోయి సామాన్య | గామవాచక మెనది. | గామ 
లా రు jn ల | 

|గాసపు బలెలు పదునాలుగవ శతా బ్రిని కూడ నుండె ననుటకు, 
aa) 

“నూ డు గామ గానములతోడ( గూడంగ 

మోపారు పాలించి ములికినాటి 

అని (కడాభి రామమున, వినుకొండ వ_లభరాయడు. 

చె |గానునామములను వరిశీలించినచో కను, వెను, మొన, నిడు 

దగు, దిగు, పాము, కోము-వీనికి సజును, చెణికు “సెసరు, పసువులకు 
MN 

కలియును, వెను, వడ సెదములకు పూండిని చెగ్చిన “వి రూఖము లేర్చుడిన 
ళ్ QQ. ౯౧౫ గ 

ననుట స్పవమగును. వానికి సరియెన ౧ువృటి రూపములు దెగావ నిచ్చు 
[ర ఎ 

చున్నాను. 

కనుం -_ సయి == కనుంబటల్టు మై కనుమల్లు. 
థు 

"ఐను౦ “పటు ఎఐనుంబలటు __ "ఐనుమయిు. 
6 తలి 69 

ముొనం - వలు = మొనంబటు = మొనమయి. 
థు రం 69 

నిడుం __ పలు =నిడుంబణజు = నిడుమయు. 
యు 6 69 

దగుం = పలు= దగ్వుంబలు __ దగుమటు. 
a చ్చి a యి ౮ 6౬9 

దెగుం౦ -- పటు = దిగుంబటు = దిగుమయు. 
69 క్ర 60 

వాము __ సలు = పాంబటు _ పామణు. 
యి eo యం 

రోము _&వయటు ౨ కోంబలు = కోమటు. 
49 రు! 65 

చెఅకు __ వ లి_ చెజకుంబలి __చెఅకుమ లిక చెణకుమి లి. 
౧౧ గగ ™—™ా గ లి 

సరు పలి = వెసరుంబ లి= వెనరుమలి ="పెసరుమిల్సి , 
(nn గ (౧ య 

పసపు _ పరు_పను వరు = పనవుంబి| రువ సనుంబల్టు = ససుమల్బు. 
69 

కలుచువు  వటు = కలుచువుంబణు = కలుంబిలు = కంచునులు. 
ద £9 బి 60 6౬3 

మన గామనామములలోని కొలను, చెజువుల పదము లిపుడు కొలు 
CN 

చెర్ల లుగా మారినవి: కోరుకొలను _ కోరుకొలు; మాంగొలను = మాంగొలు 
ag {గా a2 

రాంగొలను = రంగొల్లు = రాగోయిు; కలుచెబువుల = కలుచెర; రొంపి 
గాగ 

చెయివ్లల = రొంపిచెర్ల; మహోచదేవి చెజువుల = మాచెర ; జక్కన చెబు 
గా 
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వుల = జక్కంచెర్ల ; భోక నచిణువుల = పోకంచె ౮,, ఇక్లుమల్ల (పోలు 
(4 | 

వాది < లాటి 194 a చ క్షి కాడి 

= మల్ల 1వ లు, మల్ల బి ae బిక్కి | బా యు = బిక్స్ వోలు బిక్ష 

వోలు = “బిక్కవోలు; చేం ఆ (పోల = చం|బోలు = చేబోలు. మావుండూరు 

మాముడూరు; మాపిండివలి మామిడివలి అయినది. తామర __ వాడ = 
an (య 

అామరచాడ = తామరాడ; |దోడ __ వాడీ = (దోణవాది = చోణాది; 

ఒడ _- బాది = ఒడ వాది = ఒడిది యెవది. 
a a a ద 

ఈ పె మార్చుల ననుసరించి నునము కొన్ని సూ తములను గమనింప 

వచ్చును. ఆగమముగా వచ్చిన అనుసా్ర్రరమునకి వర మెన “ల్లు, పిలి, 
గారో 

ఇ, బూండిగా వ్యవహా్గం బడి నేశు 
| 

మలు, మలి, మిలి, చమూండి, మూడిగా మాగినవని నిశ షయం నయ, 
& Nn గ ' 

పూండులు (పాచీనాం ధమున బల్జు, బ 

ఈ సూ తము ననుసరించి అర్వాచీన రూసవములటు  _పాచేనగూనములును 

పొచీనరూ పాములకు అరా్వ్రచీనరూపవులును గ నుగోానవచ్శును, ణు 

(పాచినాందమున అను స్వార పూర్వం “డి” వర్ణము నెడు “కి _ “నిగా 

మారినది. : ఉదా ! కాశాండి . కాకాణి = ని; -కకండిబాడి _ కాగి 

వాడ_కాకణాద_ కాకండి: సండిడదం = గిణిదం; కొెండికి . కొణికి. 

అరియేడు, ఇడియూరు,  ఎలియీరు.ఈ (పొచిస"ంధమునందలి 

రూపములు అర్వాచినాంధమున  ఆనేడు, ఈదూరు, ఏలేరుగా మాగినవి. 

ఈ యుదాహారణముల ననునగించి (పొాచీవాం(ధ సరూప కొంత 

గో చరింవగలదు. 

మన మ్యనామముణ: 

ఇక మనుష్యుల పేర్లు చూతము. దోచిళగ్మ, అగ్గిశర్శ, కుండిళగ్భు, 
నన్నిశర్ము, కాటిశగ్భ మొదలయునే ఇ'కారాంచఏవ దము అన్ని యము శరస: దన.) 

వాడని సందర్భములందు దోచియ, అగియ, కుండియ, నన్నియ, "జిం టి య 

అని యశకారాంతములుగా వ్యవహాగింకబడను. “ఇయ'తో అంతము 

అలున ఇట్టి పదములు దోచే, అ గె, కాళు కండె, నన్నె అను రూపాంతర 

ములను బొందుచు వచ్చినవి. ఇట్ల రూపములను దవ, కదనొకండవ 

శశకా బినాటి శాసనములో ఎన్నిటినైన చూడవచ్చును. ఉదా: [పోల 
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| పోలియ'*' కత_శేతియ; జాదెవాదయ మొదలెనవి. “ఇయి శాల 
_ 2 

కముమున “అయిగా మారగా నేటి డోచయ, అగయ, కంండథయ, నన్నయ, 
| గొ 

కాటయ, రూములు నిద్దిం చినపి. 

నన్నయకు పూర్వము కానవచ్చు సనముఐలో మనము పథాన 

ముగ గమనింవనలనినవి మూడు కదవి.లు కలవు. (1) భోజక; (2) 
J / 

రటకుడి; “లొ; | గామకుడి 
oe) 2 ~~ 

"11 భోజకు అనగా ఊరెెదలు' |గామ।3మ లు \ Wy " సద 'U (౫ ఖలు, చైక్టర్స 
పాలీ నీఘంటువునందు భేజకవదమునకు Village Hesdman అని యరము 

థి 
చెప్పబడినది. [గామభొ జక కులు రాజాధి కారవురుషుంలో ఒక ఎ. శానన 

యా ఈ (త శత ర 

అందు గామభోేజకుః 3 సెర్కొనబడినా రు ఫోజ, భొజకశదవులు నెండుకు అభా 

పడార్జ్య పలి లివాదకరనములు. ఖొఒజళ్బ విక్ళత బోయ. One వము _వావె్టాణుల మ 
(6 

[మభ జములు”, గుండినెటు  సాసనముఅలవలన  మనహవు  చెలియగలము. aan 

ఉదా : ముదుగోనబోయ దుగ్నశమ్మకా; ఆశు చెయయూ రోయ': పెన్న ళూ 
a గ య 

ర్శోయ' రాంపూర్యోయ; మొదలయినవి. బోయ, భోజకి దములు నేడు 

బావ్మాణులకు చెల్లుట కానరాదు; కాని నేడు వ్యవవాళయున నున్న బునత 

భుక్త పదములు భో బబ శో బ్రభవములు కాని తత్స్పంబంధుయు యయుండునని 

నాయు ద్రైళ్యము, _పాచీనాం[ఛ శాననములలో కానవచ్చు “బోండు పదము 

'దోయండు ఆను చాని రూపాంతరము. భమ పకనచనరూ) ము బోండు, 

రోండు, బోడు; బహువచన రూపము బోలు. ఉదా ; “బోలు నల్ఫురాయ 

తోలి. బోలు సదము 'గొరవవాచదయిగ (పయోగించుటయుకళలదు. ఉడా ; 

“బాదె బోల పన్నని. “బోని” యన్నది ద్వితీయ, షష్టి మవచనరూవ ము. 
ఉదా ; “మం జెబోని చేను”. 

(2). ఇప్పటి శెడ్రిపదమునకు |పాథమికరూపము రట్టకుడి. రటకుడి, 
| తో a రు రు 

రట్టోడి,రడ్లోడి,రద్లోడి, ,రటడి,ర డి అని పరిణామమున రూపాంతరములను 
© టు! G 

వాందితుదకిపుడు ఇడి యునది. రాష్ట్ర "కూట యనునది రొట్లకుడి పదము 
త = 

యొక్క. సంన్మ్భతరూసము. అదికూడ రాష్ట్రోడ, రాపొడ, రారోడ, 

రాఢథ యని రూపాంతరములను పొందినది. శటక డి, రాష్ట్ర కూటవదనములు 
- రు EL 
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పొందిన రూపాొంకరముల నన్నీటిని మనము | పొచినశాసన; నములలోను, 

తరువాత వాజ్బ్యయమునను జూడ గలను. 

(8) రట్టక డివంటి దే గామకుడి, గామకుడి సంస్కృత మున |గామకూట 

యెనది. (గామ పముఖు లనీ ఆ పదమున కర్ణము. గామకుడి ((గానుకుట) 

గామోడ గాముండ, గావుండ, గాండ అయి నేడు గెడు అయినది. 

ఉచ్చారణసౌకర్యము ననుసరించి పదను: అనేళ వికృతులను పొందునేశుట కివి 

యుదావారణతులు. ఎన్ని రూపాంకరములను పొందినను ఒర సద్దతికి, ఒక 

నూ తమున నకు కట్టువడి యె అది మారచుండు నన్న విషయను మగను 

గమనింపవలపి యుండును. 

ఇతర విశేషమ.లు : 

తెలుగుమాటల శాదినుండియు సంన్క్య్యత వర్ష కమ; ద్ద దతియే యేర్చడ 
ః ణి 

నదని యిదివరలో చెప్పియున్నాను, ఈ కారణమున నన్నయ కాల గుసుల్ 

ఒర త్ రజ చ్ : “7 ఇ _—_ ere లో జం ' న 

చాల పర స్టమునకు బొెయినకా అది తెలుగునదముల అనసుస్వ్వాగె య తెల 
చ 

బడదు. అనుస్వ్వార నలునరు బదులు వ'ర్లాంత్యమనసిన వలే. వాడుక యల 

దుం జెను. కాల 5 మమున అనునాికము తోసింగగా గాని న్ధైనవుని 
( 

అనుస్వారము వచ్చినది. అర్హానుస్వ్యాగ మనలు లేదు. దరి విచను గాని మూగ 
ల a 

కవితను గాని నంద ర్భానుసారము? అనుసారగమఘు నూని, తల్సిసులురు 07). 

ఊది పలికినది (సిద్దము) పాగా సాగరమును, EO లికినది (బంగ 
థి 47 ఆద) 9 ఇ 

అర్జానున్వార ముగను సెరిణమిం చెను. 

కడు పొచీన కాలమునకు బోంఎనకెలది తెలుగు ఎదవుంలు నిరు 

బహుళనులుగ నుండినటు కన్పట్టును. ఉదా; అరుణా _( అగు; న్యు, కగిసుుక గ, 
గా) 0 

కొను, తిను మొదలయిన తలుగు పదములు పాచీన గాలవునో 

ణజంతములగ గనబడును; ఉదా : ఫణి, కొణు 

తెలుగుపదములలోని క, చ, ట, త, సలఅళు పూగ్వము నేవ సంశేవ 
Cr 

మున అది లోపించి, ప వర్ణనం) ద్వితషముం జందును. ఉదా; వగ్చు-వచ్చు: 

పర్షడ_పెగ్గడ: ఉర్చుటూరు-ఉప్పుటూ డదు; అర్కు - అక్కు. 



కదనఇభము వ్యత్వాత వీధి నొంది (థమాతగ సంయోగము చెందుటయు 
@ 

. క అక్ మం నకి: వమజొెలు.) పోలు: పవెరడ. పవన. ౪ రలగడు. &ఉ 0 రబీకి సరై! ఎ) అం!) ఏ శు వంగ ae 
a గ 

పూర్వపు తెలుగు శాననములను బకెశీలించిన చే సయుచ్చయ _వత్యయ 

మీప్పటివ ల ను గా గాక అఅవమునందువల “ఉమ్గ నుండినట్టు తెలియను 

గలదు. చాడుకయం దిది “ఉముి గను, ఉపయుక్త మయినది. ఉదా ; వేగు 

డ్భుము-_ వేనిబువుళుము: “మాట్పిడుగునుము చోతీయర ట్ర గుడ్భాకునుము 

ఉ_త్తమాదిత్యరట్ట గుడ్భాకునుము'. 

రాజుల యుక్క యను నగమున పూర్వపు తెలుగున షపీవిభ కి “కు, 
ఇ ౦ 3 

అం ఇన ఇప లో లో అది $7 మ న. న మెగ _పత్యయము కోయు కమగుచు వచ్చినది, కు సూర్యను అచ్చుదీ గ 

౧౫) 
మగుటయు కలదు. ఉదా; జయగింహావ లభ మవహోరాజులాకు కా (వర్థమాన 

విజయరాజ్య సంవత్సరంబుళ్ *” “విష్ణువర్థన మహోరాజులాకు (నవర్జమాన 

ఏిజయరాజ్య సంవత్సరంబుళ్ *, “మహోజాధిరాజ పర మేళ్వర భటారళాము 

పిజయరాజ్య సంత్సరంబుళ్ ,* “పోయ ఖరామపుణ్యకుమూర పిథివీవల్ల ఖచ * ఆఅ 

మువోరాజులాకు [న వర్గమాన విజయరాజ్య సంవత్సర ( బుళ్ *. ఇవి షకవచన 

రూపములు. ఈ బహువచనరూవము “*మనింప దగినది : “తోంటళాయు 

పడు చవారంబు” _(తోంటకళు _ అయు _( ౩ డువారంబు). “యొ గా అను 

పష్ట్యర్థమున అరవమున “ఉడయాొ వచ్చును. ఉదా: ఎన్ను దయ; అవరుడయ.” 

(పాచీన కన్న దమున నిది “అయి “అగా మారినది. ఉదా: 'ఎస్నంరు' 

(నా యొక్క); “ఎన్న (నా).|పాచీన రన్న డమునందలి “అయ” సల బ్రయమొ 

“*తోంటళాయు వడువారంబులోని "అయి. *“"అి, “అయి (పత్యయములు 

రెంటిని |పాచీనాం| ధమునజూడ గలము. “అ” (వ త్యాయమున కుదాహార్ణ 

ములు ; మాటలు. అ-+ పొందిక = మాటల పొందిక (మాటల యొక్క 

పొందిక). ఇక్లే వదములకూర్చు. తమ్ముల సుమ మొదలె నవి. 

కడ్యుపాచీన కాలమున పప్పీ విభక్తి సత్యయమయిన “కు! వరంబగు 

నపుడు అకారాంతకదముల మీది తుది యచ్చును, నగాగమము మీది తుదె 
అ ఆ=రమును దీర్హ మగుచుం జెను. ఉదా : “నిష్టసోముశళా పొ “ఉబిలీళశ్వర 



ళ్ కర ce J న న లిన గ్ర న ఖ్ క్ ఇం“ భటార శాకు చెణీయ ర టగుడ్భాకు ; న్న్న రస్టళా క | . శయ ల్ 

యనంబునాకు” “గంగనాజ్యంబునాకు”, “సమూ దరంబునాళు “వసంతీశ్వా 

రంబునాకు” మొదలై నవి. 

షపీవిథ కి రూవమునందలి యూదిర ములు కడు పాచిన శాసనము 
— 0 అ యి 

అందు మా్యతమి కానవచ్తును. కాళము, గడ చిన కొ*ర్ది ఈ దీర్చ ములు 

(హాన్వను లై “రాజులకు”, * గంగ రాజ్యంబునకు , ఉపిలీశ్వం కట శు 

అను అర్వాచీన రూవఃములు ఏర్పడినవి, స్తూలద్భష్టిని శాసన (పాచీనటను 

గుర్తించుట కీరూపములు కెంతనర ర శ్ర కేడ్పుడ గలవు. దర్ప రూపములు 

ఆజన, ఏడవ శళాబ్దులనాటి శాననములలో కనబడును. ఎనిమీద నవ శశాల్ది 

యీ రూములకు మార్చ కాలము: అందువలన నాటి శాననములలో ఉతథతయ 

రూపములను గాంచగల టు, 

చతురి , మపీ విభకులు శెంటను ళు’ వరయ వచ్చును. ఇప్పటి 
య © — ఇ 

తృతయానిఖ రీ (వత్యయసం) తీ “సేద డ* వాళి చిం ఊక లీ ఉచ: రంను 

— చాత 

విభుతోలణ”" గ ఫడు కక కిన్ని దే యాతో”. [న వోరి మున rea లి 
(న అం 0 

(సయు క్ష మయి తుదకు తృ తీయావిభ క్రి కి |= న్యయువమ గి, రు*ధమ/౧౩ బి, 
త 

అగ అరల ee చల్ శా గ్గ జ ఖు ఇ జ్న 
చూడు డీ HUTT అన 1 నయ తాయ య!" dower ఆంనంి లం 

తజ), 

ర్త ద్వితీయా విభ క్తి రూ మయిన దిని” గాటించి కొంగ నె ఎవఅన్ 

యున్న ది. నన్నయ కాఅముగ నుండి ఒరి” తల్ పము. పుంగవ 
టు రి! 

తెలుగు శెాననములను బంలిలించుచు పోగా “దీని రు, భో మక 
{ వ్ న్న జ న నో | కనబడును. “దీని” అన్నది కెంత పూర్వానానకు బోలయునయొడల “దేని ౫కు 

ఇంకను పూర్వూమునకు బోయిన తేని” గాను పరిణమించుకు. ఇట గట, దీని) 
య. 

|పాచీన పాథమిక రూపము “తని, ఈ యుచావారణములు చూడుడు: “దీని 

చెజీన్బోనవాగు", దీని రతిఖ్బన వార.) “ద్రిన్సి ఆఅ-ద్చినవాని' ; “ది నికి 3 

వ| కంబు వచ్చినవారు; “దీనికి అడమయిన జాగు ; చేనిం గాచినవాగుి 
GB 

“దనికి సక్కి” (చేనికి సాక్షి) ; “దేనికి న|కంబు వచ్చు వాన్లు; చేని నిల్చిన 
వానికి: దెనిఅచ్చు వాన్డు” ; తనిజచ్చిన వారికి; “కేనిలు అచ్చినజాన్లు' తేని 

అచ్చు వారు", 



14 సారస్వత వ్యానములు-|[ పథమ సంపుటము 

స్తూలద్భస్టిని ఈరూపముల యునికిని బట్టకూడ మనవు తెలుగు 

శాసనముల |పాచీనతను గుర్తింప వచ్చును. నేను చూచినంత వఅకు, నాకు 

తెలిసినంత వణుకు |కీన్తుశకము పడవళ శతాబ్దికి పూర్వ మ శాననములలో “తేని 

దొరకును. 

తొలుదొలుత తెలుగు పదములు సాధార ణముగ పరుమాన్విత ము?ఃఎగ 

నుండెననుట కిది యొక దృష్టాంతము. ఇ శే నేతి *గరును_ వకభోగంబు గాగ 
౧౧ 

వేలేరు గరును కడలివీమయు గౌతమీ గంగమేరి_ఈ "గరును” పౌచీన 

క్ కాలనున కరువే.” ఉదా : “పులకరునుి. 

“దిని” _పాచీనరూస మయిన దేని” (చే అన్నఏ “దేని! 

(ఏ౯) అనుభాని సమాహారము. మన దేన్” రూపము (పాచీన కన్నవ 

శాసవములను జూచిన నిది కేటకడగలదు. ఉదా: “ఇదా అజీవోన్” : 

“ఇదా నజీచోకాి : “ఇదా, “దెకాొ అనురూసముఖబలోని “ఆ” “పి ల 

భేదము కన్నడులకు మనకు పాచిన3 శాలకు నుండియు సం దాయ పిళ్లై తము 

వచ్చుచున్న దె. ఈ విషయము అరవము, కన్నదను, తెయగు భాషలయందలి 

సర్వనామములను పరిశోధించి స్వర్షీ య శ) క్మకాజు వెంకట అమ్మ ణ రావు 

పంతులుగారు ఇదివరకు నిరూపించియేయున్నారు. (చూడుడు : అడ్ముణరాయ 

వ్యాసావళి ; _దావిడ భాషల యందలి సర్వృనామము మి) వేలకకు నేకు” 

విభ కులు చూడుడు : 

తలుగు అరవము (పాచిన కన్నడము 

నేను; ఎను యాక౯ా అకా 

నన్ను ఎనె్న ఎన్నం 

నాకు ఎన్నుడయ ఎన్న,ఎన్నయ 

నాకై ఎనక్కు ఎన 

ఈ యుచావారణములను బట్టి “ఆకా “ఏకా సంప్రదాయము లన్న 

దాని లోని యర్దము |గహింవవచ్చును.  _వథమావిభ క్తియందు తెణగు 

వారికి “ఏకా” “నేక” రూవములు రాగా కన్నకులకు, అరవలకు “ఆకా”. 

'యాకా” రూపములు వచ్చినవి. కన్నడులు “ఆకా' సం పదాయమువారు, 
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ఈ సం పచాయము “రిని* తెలుగు, కన్నడ (పాచినరూ.. 'ములందు పొడకట్ట 

చున్నది. పూర్వపు తెలుగు శాననములందు “అేని” దొరకినశ్లు (మౌ చీక 

కన్నడ శాసనముల యందు “ఇతాకాి రూపము కనబడవచ్చును. 

“జేనిలోని “తి యును అతను, ఇతను ఎతనులలోని “తి యుకు 

ఎక క ళబమురు. అతను, ఇతను, ఎతను, అతడు, ఇతడు, ఎతడు, అగి కది? 
వా ద 

ఎది రూపములలో “తను, “తగు” డిలు సామానరములు, కాగా, అ, ఇ, 

ఎలు విశిషనులె నవి, ఇవి నిరేళక డతయాులు; వస్తువు ఖలానది 
రు యా టు 

అని నిరూపీంచి చూపుగవి. అళను, ఇచను. ఇతను se ఇరద 
ఇ 

" ఇ” జు జి ఇ 

మిది; అ--త -౮ను; ఇత సా సమ ణి 1-0 -- నే. ణు అం -| దు; 

ఇతడు ఎ-తె__డు. ఆది, ఇది, ఎదిఎలోని “ది” దీని, “Pr 

వెకి పోలిక లేనట్టు కనిపించుచున్న గు ఉన్నదను వివయుసు “తేని” రుమే 
స్పష్టపరుచుశున్న ది. “బది” యొక్క ద్వితీంయరూకముు “గిది”, “ది ఇ) 

ఖే ఇల ఇటో — న ఆరె ॥ అలు (బాధమికరూుము. “జని, ఈ రూ. మెట్లు కలిగిన ఇడ తీల్బవలని 
(మున్న ది. 

అది, ఇస్, ఎది అకువాని విభ_కి రూము చూచినచో ద్వితీయా 
రూపము లకు మిగిలిన విభక్తి _త్యయములు హ్ యజల మిగిలిన ఖిళ్ల కి 
రూపను లేర్పడుచున్న వని తెలియగలను, 

Er అగి ఇగ af 

ది దాని దిని చని 

త. దానిచే దీనిచే డెనివే 
చవ, దానికి * దీనికీ 'జెనికీ 
పం. దానివలన దీనివలన దేనివలన 
స, దానియందు దీనియందు దేనియండు 

“ఇది” ద్వితీయారూవము “దేని గ నుండినటు శాగనముల వలన 
దెలియ వచ్చుటచేత మనము "దాని" “చేని 6 రూ“నిద్న తిని గుజించియే 
యరయ వలని (సుండుకు, “చేని (పాచినరూపము శని యని శానన 
(వమాణ ముందుటవేళ డాని? | పాచినరూఎము' శతాని యె యుండవలెను. 
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ఇది కూడ ఎవ్చుడోఎక్కుడే దొరకవచ్చునేమో. నికేశార్లక (ప్రత్యయము ఓ... | ఏ €3) 

అయిన అ, ఇ, ఎ లు శతాని, తెగిలో కూడ నుండియుండవ లను _ అవి లేవి 

యెడల వ స్తునిన్షళము శాదు గనుక. 

“తాని” “శతేనీిలలోని ని” ద్వితీయావిభ క్రి క త్యయము. ఇది పోగా 

మిగిలినది “తా “త లు. అతడు, ఇళడు, ఎతడు, ఆతను, ఇతను, ఎతనుల 

లోని (వభానళ బ్రము “తి యని ఇదివరకు ఇలిపవినాను. అదియే యో 

రూపఘు లందును పథాన మైనది. చూడుడు : త_౬అ 

అక. = జలజావీవ లె) ; త ఇ = కే (శరుణ _ ఇందు = తరుగోందువలె॥, 

అందువలన ద్వితీయా విభ కిరూసము లివి: త -౧-అ--౯ = తాక_-ళాని; 

త__ఇ-క౯ =శేన్_శేని. ఇవి “తేని రూవ నివ్పత్తి. “శేని ని 

గుటించి శ) గిడుగు వేకటనామమూ రై వంతుముగాం సంపుటమున 

| వాసినది అవిచావమూలరకనుు. 

పూర్యము తలుగు శాసనముల యందలి సమానసద్దతి ఈ |కెంది 

యుగాహారణముల నకుసరించి చక్కగ తెలియగలదు. ఉదా : “ఈందని 

చెటువుి; “వల్పుశెని తూర్పున పన్నసి; “దోటబోంయు తటాక ము, 

కల్పకురి ఎవ్వోకచేనిపీమ; '“నొజంబితోటి కయ్యుంబు"; "ఉత్తమము గండని 

యిచ్చిన, పులొటునగాణంబు; “అక్ష మేథంబున ఫలంబు శూ 'ప్పన వశ"; 
క్ నీ (2) 

“తూ*డ్చ్పునకొటి”; నిట్టటోముళ వడ నిన”; “రాచమానంబుని; పోర్చుఖరామ”, 

మండ యయూారి పెలగరునున యినుక కట్టల చెజువు నడిమిదూబ-_(లఇసుకకట్ట) 

వాక రచన 

(పాలినాం[ధ శాసనములను జూచినచో పూర్వపు ఆలుగున వాక్య; 

నిర్మాణమున కొన్ని వింత తీరులు కనబడును. నేటి వాక్య నిర్మాణ 

పద్దతికి భిన్నముగ గమనించు నుచాహకణములు కొన్నిటిం శాసననులమండి 

(గహించి యా దిగువ నిచ్చు చున్నాను. 

(1) “దుజయ రాజుల. ముతురాజులు నవ పియ ము తురాజులు 

వ లవ దుకరజులు సాశికను ఇచ్చిన సన్నస కొటంబున పాజక కుణికాడు 
aa లు ie ౧ 

భో ఇచ్చిన పన్న న ఇరువదియాడి నాలు. నుణుత్తుట్లు నేల”. 



నన్నయకు పూర్ణము ఆంధ భాష 17 

దుకరజు. సాఠికను, నొల్కురూపములు గమనింపదగినవి. ఆడి 

ధాన్య విశేషము. ఆళ్ళు బహువచన రూపము. మణుత్తు అన్నది ఎకరముల 

వంటి మాన విౌపయు. “ఆరువదిికి “నాలయ్యికు” నడుమ “ఆది” వచ్చినది. 

ఇప్పుడు మన మి టనము, 

( ) “పుణకాలు ఇచ్చిన వన్నన ద్రవెన్బాఖె ఇళ అీనీకిన్*”, 

(ల) తిరువుల కయ్యంబునం బొడిచిపడియె జొజ్కుళకులో 

'4\ "కుఅమడు వేళువాను గగు డ కాడమ్మ (శ్రీ మెట్టి సోర మదిని 
లీ 60 69 ౧౧ తు 

కయ్యంబునం బొెడిచిపడియి విని నొాయకున్దు.” 

(ర) “ఎరిగల్ల దుగరాజుల్ ఇచ్చిన పెన్నన కెచ్చియ పాజగరేన 
లో గాగ 1. 

సర్మారికికా.” 
(కే 

|(పొక్ళతే రూపములు : 

పూర్ణము తెలుగు పదనములలో వాక్ళత సం|పదాయము ఎక్కువగ 

గనబడును. చూడుడు : సక్కిబడర గై; గద్దిన ఆణతి గోయిద బోయ 
కొట్టంబులు దమ్మువులు చెజెయి_త్ర జెజియరాజు 'బజెయేళ్వరంబు చందా 

యి త్ర కాలము పరి యారువు కంద (స్కంద) అగరు (అ|గవోరము); 

కొన్ని వర్షపద విశేషములు : 

(పొచెనాంధమున వింతవర్ణ ములు శెండుకలవు. అందొకటి అడ్డు 
గీటు లేని బండిజను పోలిన (అ) వర్గము. దీనిని “న్ని యందురు. ఇది 
(పాచీనాం[ధనుననే కలదు. నన్నయ తరువాతి కాలమున అ. ల, డ, 
వా, వగ మారి, మనభాషలో లోపించి పోయినది. ఈ వరముతో 
గూడిన పదము లనేకములు కలవు. ఉదా: పొగలు; పజటుమటి; అటిసిన, 

పజు వేలు; లేజ్జీకోలు; క్"యొచ్చు; తోట; పుల్ోలి: కీొలిల్చు॥ 

op) 
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వీనిలో “కొతొచ్చు' పదము రూపాంతరము “కేచి. ఈ పదము 

నందలి “అ” వర్ణము తరువాత “జగ మారినది. అస్పుడివి “కొజొచు' 
“కోచ్చు'-కొటొచ్చు”, “కోచు' అగును, దిర్హ ము (హాస్వము. కాగ, 

“రొచ్చు!” “గొచ్చు! అయినది, 

“గొచ్చి కోరాడి తవ్విరి కుతలమె ల___భా గవతము. 

- కి 4 న. యి నార అక ‘ 0౨ 9 4 3 క్ర “క చ్చు, (గచ్చు అ _వారణరు పము (5 పంచు, (గొప్పించు + 

"ంచెం జుటల నె లంబిర్భి వెలయం శెటించె స|తంబు గ 
డు [౯౫ a) 

టించెం భ కి శివాలయంబు లిల _బఢం దాల్చి యొప్పుంగ [గె 
ba — 

వ్పీంచెం బూర్ణతటాకముల్ 0.2 ౨౨౨౨౦౦౦౦౦౦ అలల ల లలల లల లలల జలజల లలల 

రెండవ వింత వర్ణనము “వాన్హు' లోని 'అి కాదు. నాలుక మడత 

వేసి పలికినప్పటి “జి రూవము. ఇది నగము టి గను, నగము “బి గను 

పలుకును. ఇది పాచినాం|ధ శాసనములలో వాన్లు”, మగన్లు”, మూన్లు, 

న్రివి నాయికున్లు అను పదాదులలో గనబడును. ఈ ను చివరికి “ండుిగా 

మారిన దందురు, “వాన్లు అను దాని కిప్పుడు “వాడు, “మూన్లు' అను 

దానికి “మూడు అనీ ఈ విధమున ఆ పదనుల వరిణామనును ెలినీకొన 

వచ్చును. ఈ వింత వర్ణము “ఈజు అను దానిలో కూడ గనబడును. 
“ఈలలు” అన్నది “ఈణు' రూపాంతరమని నేను భావించుచున్నాను. “యు 

బహువచన |పత్యయము. “పాణి లోని “అి యును బహువచన 

ప్రత్యయ మే అందురు. “పాణి అనగా (బాహ్మణులు : దీని వకవచనము 

“పాడు'-చూడు డీ యుదాహరణము : 

“దని నిల్చినవానికి వేగుణ్ళుము వసెబువుళు వేవాన్లూబ్బు నిల్చిన 

పుణ్యంబు.” 

“పి యన చేయి. “వేవాన్టూజ్బు' = వేయి పాండూడ్భు- వేయి 

పాండూళ్ళు_ వేయిపా(డూళ్ళు అనగా వేయి జాహ్మణా| గహారములు, 

పాండు అనగా (బాహ్మణా[గహోరమని ప పథమమున గు_రించిన వారు, 

“వేవానూబ్బు' అనగా వేయి బాహ్మణా|గహోరములని చెప్పినవారు పూజ్య 
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[1 సటూరి (ప్రభాకర శాస్త్రిగారు. “పాటు వంటిదే “చూపణి_చూపెణు 

యన చూచువారు అని యర్థము, 

“ఇట ' అను చానిలో కూడ నీ వరము వచ్చును. . “ఇట * అగునేమూ 
గగ దలు an) 

యని నే నూహించుచున్నాను. “ఇఅ కాను ఎ పటుబు వాగు” ఇ ఈ పటుగు 
(7 గ oa) 

వారు అను వెక్యము కరడు (పాచిన శాసనములు కొన్నిట గానవచ్చును. 

ఇది యానాటి నుడికారవు పొందికయేుమా. “ఇట నియే  యొజగువాగు 
aa 

అని దాని యర్స మైయుండునని నా యూవా, 

పూర్వపు తెలుగు : 

న య ఇ నాకింత వకు లభించిన మొట్టమొదటి నంపూర్థాం|దభాసూ ఇ సను 

ఆజవ ళశాబ్దినాటిది. దీనిని నే నిదివరలో న్వర్షీయ గిడుగు 'వేంంటలామ 
మూ ర్తి పంతులుగారి “క మ్మ మొరేష జ” సంవుటములో (పకటించినాను. 

దానినీ మరల ఈ (కింద నిచ్చు చున్నాను, 

“స్వన్నీ _1* | (శ్రి) సోఅ మపోరాజు ల్లొళనఇన్చుతోలి అణపోతుల 
'రవణకాలు పుద్దణకాలు ఇచ్చిన పన్నన పెన్బాజి ఇశేజేనికిలా [12] తేని 
టీచ్చిన వాను పజామవహో పాతకున కుకా 14 |”. 

య 6 

మజియెక శాననము 

“మణయ శమ్మణ గణయ శమ్మణ వృద్ధ శమ్మణ ఇమువ్యుర ఒకాడు 

బోళ చేత శవణ గొణిరి [uo] ఇఖ్లి కా వెటుగువారు [rx] సమతిబోళుము 
వినబోళుము పణిముకున రటొెణు వుణ్యసాట్లు వన్దిబోళుము ఇను దిని! ) 69 ౧ 09 యు (nn 

సమీ | 1*] అళుగరాలన్యారు విషయబోళ కొణిరి [ie]. 

[కింది గీటు మీది యక్షరనులలోని *అ” వింత యవరముగ చెప్పబడిన 
“ఆఅ*. ఇది తరువాతి కాలమున డి గ మారినది. 
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ముగింపు : 

నన్నయకు పూర్వము తెలుగు ఎట్టుం డెడీది అను విషయమును "జెలివీ 

కొనుటకు ఈ వ్యాసము ఒక దిఖాస్ట్ర( త సూచన. నన్నయకు పూర్వపు 

"తెలుగు శాననములను మననమువేనీ మధించి తీయవలనీన అనూల్య రత్నా 

దికము లెన్నో నున్నవి. ఇప్పటికి (పకటితములయిన నన్నయకు పూర్వపు 

తెలుగు శాసనములు చాలకొద్ది. తాయలసీమలోేను, నెల్లూరు మండలము 

లోను, పర్యటనము చెసి సేకరింపవలనినవి చాల కలవు. ఈ శాసనము అన్నిటిని 

అవలోడనము చేసి, చక్కగ పరిశోధన దృష్టితో చదివి మననము వేసినచో 

నన్నయకు పూర్వము తెలుగు స్వరూపమును బాగుగ తెలిసికొనుటకవ కాళము 

కలుగునని నా విశ్వానము. అంత సమగ మైనది కాకపోయినను ఆ భామ 

క్ర్ెక్ర వ్యాకరణము [వొయుటకును పీలగునని నా యభి|బొయము. 

—ఆం౦ం|ధ బ| లీక 

వృషసంవత్సరాది సంచిక (1941) 
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 శౌర్త్డు దివాశర పోంరోటాబోధౌని 

సంగీత శాన్త్రమందు సంగీత ము మార్షవు దేశి యని యిరు తెజుంగులుగా 

రా హో ష్ శ" స $0 "ఇ కరం ౧ వి విభజింవంబడి యున్నది. ₹ ర్త దేవుని సంగీతర త్న కరమున (బవాదులచెం 
a 

మారిత మె యీళ్వుర సమవతమున భర తాదులవేం (బ యాగింపంబడీన ది మార్గ 
౧ oo ౦0 

మనియు నాయా  చేశములందు జనులలు హృదయరంజక మగునది చెశి 

యనియు! ఉపవ్ప6బడినది. అంటే శార్డ దేవుండు. 
గ 

“రమేసాం |శుతిన్వర గాము జాత్యాది నియమో న హి 

నానా దేళగతి చ్భాయా దేశీరాగా ను తె మతాః 

కామచార [సవ ర్తి త్వం చేశిరాగస్య లక్షణం 

నియమే తు సతి తత మార్షత్వ మనులక్షితమ్.” 

అని మార్గ చేశిరాగమిల భేదమును వివరించియున్నాండు. దీనినిబట్టి 

నీయమ ర హిత మైన శామాచార (ఎవ రర్తిత్వమును దశాినుగుణ వవృతియు 

దేశీరాగములకును, నియమసాహిత్యమును సర్వ దేశ సమాన రూపశాలిత్వ 
మును మార్ష రాగ ములకును లక్షణమని తెలియుచున్నది. సంగీత సుధాతరము, 

సంగిత దర్చణము, స్వర మేళఠకళా నిధి మున్నగు నితర సంగీత వి 

(గంథములుకూడ లోకజన రంజనమును చేశ దిధానలక్షణముగా 

నిరూవించియున్నవి. వండితులై నవారు బేళినంగితమునువ లె నియమ సహిత 

మును శా స్ర్రజద్దమునై న మార్గ సంగీత మునుగూ (డ నాసాషదించి యాగం దింప 

బాలుటయు, సామాన్యజను అట్లు కాక వాధ యరం జక మైన దేశినంగీత మును 

వలె బుద్ధిరంజక మైన మార్గ సం గీతము నాన్వ్వాదింపంజాలమియు నవియిట్లు 

చెప్పుటకు గారణము. 
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శార్డ దేవుండు సంగీత రత్నాకరమందలఠి (వ బం ధా ధ్యాయము; 

మార్గమునకు గాంఫర్వు మనియు జెళికి గాన మనియు నామాంతరముల. 

సూచించెను. గాంధర్వాము (మార్గము) అకణానురోధ ముగాః (బయోగింపం 

బడును. చేళి లమ్య[ పథాన మైనది. దేశీపద్దతిలో లతణములకు వై రుధ్యము 

నంభవించుచో అత్యుమును బట్టియే లతణనును సనరించుకొనవలెను. న్వర 

యుక్తముగా వేదములను గానము చేయు విధానము మార్గ పద్ద తికిజెందినది. 

భారతరామాయణములు వేద పాయము అగుటచే వానిని జదువునవ్పుడును 

మార్లవిధానమే యనుసరిం వబడినట్టు తోంచుచున్నది. వార్మీకి యుత్తర 

కాండమున కుశలవులు రామవచః పేరితులై రామాయణమును మార్గ 

విధానమున౭౯ బాడి రని (వాసీయుం డెను. 

దశరూపక కర్త (పసంగవశమున నృత్యనృ త్ర పులనుగూడ నిర్వచిం 

చుచు నృత్యము థా వ్యాశయ 'మైనదనీయు నృ _త్తము తాళలయా| శయ 

మెనదనియు నుడివి యం దాద్యము (నృత్యము) పచాఃర్ధాభినయ మై మార్గ 

మన(బడు ననియు. శెండవది చేశి యనంబడు ననియు వివరించెను. 

Prof. హోొస్ మార్గమును Higher Style అనియు, చేని Lower 

50/16 అనియు ఐరిన్నర్హనము చేసియున్నాడు. _ దీనినిబట్టి మార్గ దేశి లక్షణ 
ములకు సంగితమున(గల వ్యత్యాసము నృత్యవిషయమున. గూడ. గన్నట్టు 

చున్నదని చెప్పవచ్చును. ఈ భేదమును బురస్కరించుకొనియే కవితా 

వాజ్బయములందు, గూడ మార్గ చదేశీవి ధానములకు( గల భేదము పరిశిలింప 

వలయును, 

నంగీతమున మార్గ 'దేశీవిఛభానములకు6 గల విభిదమును ఛాపొ 

విషయనున సమన్వయించి చూడ సంస్కృతము మార్ల వి ధానమునకును ఆంధ 

త మిళకర్తాటాదులు చేకీవిధానమునకును జందునని స్ఫురించును. సంస్కృతము 

చేవభావ. డానికి స్టిరమెన నియమములు కలవు, అది వేద కాలమునుండియు 

ననాదిసం| పదాయ మై వచ్చుచున్నది. అది సండిత జనై క వేద్యము. ఆం(ధ 

క "ర్షాటాది భాషలందు (కీన్తుళ కా రంభమునకు. దరు-వాత నే "జవ్ప6దగిన 

"వా జయ ముప్పతిల్లి నది. వానికి ని వ్యాకర ణాది నియమము లున్నను అవి 
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బీన ద్భాప అగుటచే నా నియమములు సరము ఒోనల్టిబి కావు, సామాన్య 

జనులుగూడ వానిని జదివి యర్జమ సు చేనక న ్బాలుదురు. 

భాష యోక్క శు కమిత యము ఇదు. చానికి భావ, భావములు 

రను, ఛందన్సు, రీతి వస్తువు మున్నగునవి (నథానము లై న యంళవులు. 

వండితులయిన వారు వీని అతణము అన్నియు సలీంగె తల్ల డగా; నుగ లమ 

గనే కవిత్వము 'వెలయించుచుంగురు, వాండిత్యము 'అనివారు కూడ 

వివిధసన్ని వేళశములందు భావో దేరి కలిగినప్పుడు ర్ి అ "సృష్టి రయ గడం౦ంగు 

చుందురు. చారు లవణపరజ్జూనము లేనివార గుటవే చారి క వీత్వ్చైమున( 

గవిత్యాంగముల? సంబంధించిన నియమములు ఫు? ర్రె గా( గానంబడగ 

ఫోవుటయు, నది సం|3'చాయ ఫిన్న ము లై న నవ్య తా లక్షణములతో భాసిల్లు 

చుండుటయు సంభవించును. ఈ ఆరెండు రకములై న కవిత్యములలో 
దిండితులచే లక్షణానుగుణముగా వెలయింక (బడిన దానిని మార్షకవిత్వ మనియి 

లక్షణములతో నంబంవవఎ లేకుండ(దమన దయగుచి ననుసరించి నొమాన్యజను 

లచే వెలయింపంటడుచానిని దేశిక విశ్వా మనియు. జెహ్పవచ్చును. సలవణ మైన 

భాష, ఉదా త్తములైన వను భావములు, సంప్రదాయ సిద్ద మైన ఛందన్సు, 

లక్షణానుగుణ మైన రనపొవణము మార్షకవిత్వమునకు లక్షణములు, చేళి 
భాషాభావరన చృందో వ సువుల విషయమున స్ట్ మైన నియమములు లేక 

కవుల యభిరుచులను బట్టియు, దేశ కాలములను బట్టియు భిన్న భిన్న 

వీధములుగా గోచరించును. కవిత రుయునందలి మార్గ దేశీవి ధానముల 

రయిం చుట కొక్క భావనే కార యితర కనిశాషంగనములను గూడ 

దృష్టియం దిడుకొనవలయును. 

తెలుగున మార్గ బేశి'దవులను గవిత్వపరముగా వాడిన మొదటి 
కపి నన్నెనొడుండు. అశ(డు కా వ్యాగ ంభమున? ద్ొలువత నిష్ట దెవ లె స్తుతియు? 

బిమ్మట గురు 6 శంసనయుంగావించి తరువాత వాల్మీకి వేద వ్యాస రాళలిదాస 

భార వ్యుద్భట జాణులను నుతించెను. పీగరందజుకు సంగత మున( 

గవిర్వుము చెప్పినవారే. తగువాత నాతడు. 

“మును మార్షకవిత లోకం 

బున వెలయంగ చేశికవిత పుట్టించి తనుం 
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గును నిలిపి రం|ఢనిపయం 

బున6 జన జాళుక్య రాజు మొదలగు పలువుర్ . 

అను మార్ల దేళకవితా [పన క్తి తొల గూడిన పద్యమును (వానెను 

తదనంతర మత(డు “నురవరులం (గమంబున” లను వద్యుమున( దాను 

గా వ్యార ౦భనున( గాపించిన స్తుత కమమును పింహోావలోకనము చేసి 

యున్నాండు. వాల్ఫీకి వ్యానులను బురాణకవులుగను, గాళిదాసాదులను 

మార్షకవులుగను బరిగణించి వీరేశలింగం సంతులుగారు చేశికవులం బేరొని 

నన్నెచోడుడు న్తుతించియుండు పద్య "మొకటి శె సద్యము తరువాత 

లేఖక | పమాదమున విడిచి పయంబడి యుండునని భావించిరి. ఈ యూవా 

యెంతవటకు నిజమో మనము చెప్ప(జాలము. ఉన్న పద్యములను బట్టియే 

మశ మొక నిర్ణయమునకు రావలయును. _ స్లుతిసింహోవలోకన మొనరిం చిన 

పిదప నన్నెచొడు. డెక పద్యములో విబుధవర్గమును దలపోసి యనంతరము 

కుకవివరాకుల( బరివారించుచు 

“మార్గ కుమార్లము దెశియ 

మార్గము వగవంగం దమకు మది వదలక దు 

రా్య్మార్గపదవ రులన దగు 

మార్షవులం దలంప నలంతి మహి సుకవులకున్ .” 

అను ప ద్యము _వానెను. 

నన్నె చొడుని మును “మార్లకవితి యను సద్యమున కర్ణము. చెప్పిన 
వారు మొదట? గేవలము భాషను. మ్యాాతమె దృష్టియం దిడుకొని మార్గ 
దేశీ కవిత ఇములను నిర్ణయము చేసినట్లు కానంబడును. దాని (నశారము 

సంస్కృత కవిత్వము మార్గ కవిత్వముగను దేశభాషపా కవిత్యము_సంస్కృత 
పదభూయిస్ట మైనను గాకపోయినను_ దేశిక విత్యముగను  బరిగణింవంబడినది. 

అప్పుడు పురాణకవు లనంగా వాల్మీకి వ్యాను లనియు, మార్గకవు లనంగాం 

గాళిదాసాదు లనియు, చేశికవలనంగాల ెలుంగునం గపిత్వ్ర్రము చెప్పినవా 

రనియు వారిని నన్నె చోడుండు న్తుతించె ననియు జెప్ప వలయును. అతండు 



మార్గ దేశీ రవీత్వములు విగ్ 

కుకవివరాములను బరిహారించుచు మార్ల వులను గుఠకవులుగా6 బగిగణించి 

యుండెను. ఈ మార్గ వులను మార్త కవు లని భావించుట యుచికముగాదు. 

అట్లు భావించినచో నన్నె చోడు. డిందు మార్లక వులను దుర్మార్గపిదవ ర్తులని 

నిందించుటకును గని స్తుతిలో వాల్మీకి వ్యాన కాళిదాసాదులను, మార్త 

కవులను నుతించుటకును బొత్తు కుదురనేరదు. అదిగాక నన్నె చోడు(డు 

కానీ మజీయెవ్వరు కాని సంస్కృత కవులను నిందింతు రనుట థావ్యయి 

కాదు, 

సంస్కృత కవిత్వమే మార్షకవిత్వ మని భావించినచే నన్నెచోడుని 

కవి సనుతియందు. గొంత వై రుద్యుము గోచరించు చున్నది. అతండందు! 

బురాణకవులను మార్షకవులను "పేలు వేలుగా. బేర్కొని యున్నాండు. 

అతని దృష్టిలో వాళ్ళకి వ్యాసులు పురాణకవులు.  కాళిదాసనాదులు మార్గ 

కవులు. రచించిన కావ్యముల స్వరూవములో "భేద మున్నను నిజమునకు 

వారందలునుమార్గ కవులే. కాళిదాసాదులే మార్గ కవులే వ్యాసొదు 

లట్టివారు కారనుట కరవకాశము లేదు. సురవరు లను పద్యమున వార్మీ$ 

వ్యాసు లిరువురికిని వురాణకనిసంభ మని సంఘళ బ్రము నుపయోగింపవలసిన 

యక్క లేదు. సంస్కృత కవిత్వమే మార్శకవిత్వమని యాతండు 

దలంచినప్పు డాసంస్కృృత రవులనే పురాణకపులని మార్షకవు లని వేలు 

వేలుగా. జెప్పుటకు. గారణము కన(బడదు. అందుచే 'నాతండు పురాణకవి 

సంఘమను పదనుచె సంస్కృత కవులందటిని బేర్కొని మార్షసత్కవీశ్వరు 

అనుపదముచే. దద్భిన్ను లై న కవులను సూచించె నని తలంచుట యు కృముగా 

నుండును. 

నన్నెచోడుండు మార్షకవిత్వ మని పేర్కొన్న కవిత్వ మేది ? అది 
యేచై నను మున్ను లోకమున వెలనె నని యాత(డు చెప్పుచున్నా,డు. 
లోకము, దేశ విషయములకంు వి _స్తృతశతర మైనది. ఈ క బమును 'వాడుటలో 
మార్షకవిత్వ మొక్క. యాం|ధఢ విప యముననే కాక ఐఇతగ డేళములందు( 

గూడ వ్యానీంచియుండెనని యూంహించినట్లు తోచుచున్నది, ఈ యితర 
చెళములలో నాం|ధ దెళశ మునకు, బర్ సరములనున్న తమిళ క'రాటక దేశములు 

ణి 
ముఖ్యములె నవి, నన్నెచోడునకుం దమిళ క శ్రాటకములతోడను ద చేశా 

(శ) 
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బారములతోడను గూడ6 బంచయ మున్న ట్లు కుమార. సంభవము సాక్ష్య 

మిచ్చుచున్నది. అతండు ర న్నడమున6 బంవాదులు రచించిన కావ్యముల 

నాదరముతో.  జదివియుండుకు. మూర్త దేశి కవితా *" నం; వచాయముల 

నాత(డు కన్నడము నుండి (గహించినట్టి వే వంపాదులకు బూశ్వము కూడ. 

ను డమున గద గంగను లే కావంములు వెపు Do" గన్నడము గద్ధ ద్యా శ్రి కులే న వులు పెక్కు రచిం (బడిన ట్లు 

నృ" తుంగుని కవిరాజ మారను వలన దెలియుచున్న ది. ఖా బూచ్చంద ములను 
a 

బురస్మ_రెంచుకొొని యందలి రచన మార్గ ద్ద తికి "జెందినద ని చెస్పునగును. 

దీనినిబటి క్రీశ, 00కు. బారషము నుండియు. ౧న్నడమున మార్షకవిత 
లు a 

డచారమునందుండెనని తలంపు వచ్చును. 

కీ.శ. 10వ శతా బికి( బూర్మము దేశమున దేశ భామల కంత "గౌరవము 

లేదు. సంస్కృత పాండిత్య మొ పాండిత్యముగా( బరినణింపంబడు చుంజెరు. 

పండితులు ఇెన్ర్రృవాదము లొనకించునప్పుడును దమలో( దాము మాటాడు 
కొనునమ్టుదును సంస్కృత భాషనే ంమయుపయోగించు చుండినను సంస్కృత 

భావూనభిజ్ఞు లైన సామాన్యజనులతో మాటాడవలనసీ వచ్చినప్పుడు దేశభాష 

లోనే మాటాడవలసి యుండును. వారట్లు నూటాడునప్పుడందు.. చెక్కు 
సంస్కృత పదములు కూడ, (బ వెశించుచుండుట కవ ౩*ళమున్నది. కొందు 

సంస్కృత సదవులకు చేశళఛ్రాషా విభ క్తులను జేర్చి తత్సమ క బ్రములను 

వాడుచుండిరి. సంస్కృత భాషయం దఆ్య్యాదరను గల పండితుల కీతల్సమీ 

కరణము రుచింపళ పోవుటలో వింత లేదు. నంస్కృృత పదములకు చేళ భాషా 

విభ కులను జేర్చు పద్దతి వారి కంగీకారము కాకపోవుటచే వారు సంస్కృత 

పదములను సంస్కృత విభ క్ష గింతములుగాను చేశ భాపాపసదములను దేశీయ 

వీభ క్త ్యంతములుగాను [బయోగించుటయే యుక్త మని తలంచియుందురు. 

ఈ పద్దతి ౪ మణి పెవాళ మని పేరు. అప్పటి పండితులలో. గొంద శిట్టి 

భావలో( హాడం గవిత ఇిప్పియుందురు. ఆ పద్దతి యుండుటచేత నె పాల్టురికి 

సోమనాథుండు తన వృషాధిప శతకమున( బలు ఖావలలో.( పద్యములు 

వాయుచు మణి పవాళమున( గూడ నొక పద్యము (వాసీయుం డెమ. ఈ 

మణి ప్రవాళ సం్యవదాయ మాం ధక ర్హాటకములలో( గమనుగా నంతరించి 

పోయినను మళయాళమున మాతము) నిల్చి యున్నది. నృశతుంగు(డు కవి 

రాజమార్షమున సమ నంస్కృతమునే దేశ భాషలలో. గలుసపలను గాని కేవల 
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సంస్కృత సఫదములను గలుపనా దని నియమమును గావించియ ౦డును. నన్నయ 

శేతనలు కూడ ను యఖ పాయా డీ యుండి రనుట కాభళాఐములణున్నవి. 

తిక్కన నిర్వచనో తర రామాయణ పీఠికలో “ జూత్యవు) గామి నొంప్రయిన 

సంస్కృత మెష్పుడు, జొన్న” నని చెస్పుటకూడ 6 "గేవల సంస్కృత సెడము)అను 

చెబుయున? (బయోగింసరా దరు నిషేకమును నూచించుటే. 

న న్నెచోడుండు వినకు. బార ఏను కన్నడమున ర చింక యబడియుండిగో 

వాజ్బయముతో బరిచయము కలిగియుండిన క తవునను, వానీలో. బిక్కు 

మార్గ కవితా వద్దతిని రచిం? (బడిన వే యగుటవేతను నును “"మూర్షర విన 

లోకంబున వెలసె” నని వాకుచ్చియుం డెను. చాళుక్య రాజూదులు "తెముంగున 

నట్ట మర్ష కవిత్యనునుగాక చేక్సీ విశ్వమును బుట్టంచి 'తొెను(గును. సింల్చటకు 

యత్నించి యుండిరి. ఈ బాళుకంరాజు 'రాజరాజనరం(దుదు దనియు 

నాతని పూర్వులలో నొకంజై యిండుననియు( హోంచుచున్నది. అవంజే యం 

చాళుక్య రాజై నచో, బుట్టించి యనుశదనమున కర్ణి ము ర్వుదురదడు. ఏలయన 

నాత నికి( బూర ము బండ దేథిది విశ్వ మున్చదనుటకు భాస నాఇభారఖు 

లున్నవి. అందలి పద్యములు సీనము, తరువోజ, మధ్యాక్క-ర మొదలగు 

దేశిచ్చంద ములకు మా(తమే చెందియున్నవి. రాజరాజ దేశిక వితను బుట్టిం 

చిన (డన్న చో నన్నయ భారతమే యా చేశికవిశ యని చెస్పవలనీవచ్చును. 

కానీ భాపాచ్చందోవన్తు వర్ష నాదులను బురన్కరించుకొని చూచినచో నది 

మార్షక పితా కోద్దలియే శ్రాని దేశిక విశ్వము కదు, 

నన్నె చొిడుఃడు “నురవరు”. అను పద్యమున ను నించిన. యుత్తమ 
మార్గకవులు _ శెలు(గునకు సంబంధించినవాశే. వారిలో నన్నయకూడ 

నొక్కడి యుండును. ననయక ను దనగును మశవివయనున భేద 

ముండుటచేతను అన్నటి. కింకను నన్నయ భారత మధిక్యపాచుగ్య మంది 
యుండకపోవుట చేతను అతండు _సత్యకముగా నళ్గనిం బేర్కొనక సాము 
నాయికనుగా. నుత్తమ మార్గకవులను మాత పే స్తు థించింముండును. 
అందుచే నన్నెచోడు. డిచ్చటం బేర్కొన్న (యుత మమాళ్ల కవులు, దేళినత్క 
వులు అనువదనులు *ీబేశభావలో. బీయబడిన రను అవ్యముగాం 
వేసికొని చెప్పిన వని తలం*వలనినజే శాని సంస్క తంభా మంగ చిం గఫిచస్ప 
మున కిందు6|బనకి యేుమున్నది.” ? 
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ఇంక నన్నె చోడు(డు కవివరాకులను వరివారించిన పద్యమును బై యఖి 

పాయముతో నన్వయింవవలసియున్న ది. ఆతని కుత్యమ మార్షి కవులన్నను 

'దేళిసత్కవులన్న ను "గౌరవమే యనుటకు వారి నాతండు కొల్చియుండుటయే 
తార్కాణము. ““మార్షళుమార్షి ము, ది యమార్షము” లఅరునది నన్నె 

చోడుని యభి పాయమే మనవే సాతండా రెండు మారములకు6 చెందిన 
రా గ 

కవులను గొల్బియి యుండ(డు. అందుచే నా యఖ వాయ మతనిది కాద 

నియు నాతనివేం బరవహారింపంబడిన మార్షవుల దనియు దోచుచున్నది. 

ఈమార్షవులు మణ్మిపవాళనద్దతి నవలంబించినవానే. _ వీరికి సంస్కృత పద 
ద 0 

ములను దత్సమములుగాంజిసి దళ భా పాపదనులతో.6 గలిపి చిప్పుమార్ల 
a 

కవిత్వము నెడంగాని చెేశికవిత్వము నెడంగాని, పీతి లేదు. వీ9ది “తృతీయః 

పంథా”. వీరికి మార్గము కుమార్లము ది యమార్షము. రెండుపద్ధతు 

లును నచ్చవు కావున మాటాడ కూరకుండుటకు వారికి మనసొక్చోదు. 

అందువే వారొక (5 "త మార్గమును; సంస్కృత పద నులను సంస్కృత సదము 

లుగానే యుంచి దేశి పదవులలో. గలిపి చెప్పుమార్ల్వము _ అవలంబించికి. 

నన్నెచోడుని కిది దుర్మార్గము. ఉత్తమమార్గ్వ _ మాతనికిం ( బీతికరమె, 

అందుచే నాతండు తమకు (మార్షవులకు) వగవంగ (అలో చింపలూ) మార్ల 

(నంస్కృ తపదములను దత్సమీకరించి చెస్పుమార్లను.) కుమార్గము (కుత్సిత 

మార్గము) దేశి (శేవలదేశికత్వము) అమార్షము (మార్షమే కాదు. 
a నో స J డ్ | ౧౫ 7 

అయినను గవిత్వమును బూర్తిగా విడిచివేయుటకు మది (మనస్సు) వదలక 

(విడువక) దుర్మార్లపదవ రులు (మణి పవాళ మను పదమున వ ర్తించువారు, 

అగు మార్గ పులను నుకవులు తలంప నక్క అలేదని వాళన పూర్వకముగా ( 

జెప్పినాండు. నన్నెచొడునకుం ౧విరాజమార్ల నిర్లెష్ట మైన మార్గ ముత్తమ 
దబ = ఆలి 

మార్గము, అతినంస్క్బృ తాభిగూను లై న మార్గ వు అవలంబిం చు మణి పవా 

శము “దుర్శ్మ్మార్గము'. అందుచేతనే యతం డుత్తమమార్ష సత్కవీళశ్వరులను 

ర 3 i ర ( డు. బ్ొగడి దుర్మార్గ దవర్తులెన మార్లవులను (మాలు _ కవులు) "దెగడినా( 

మార్లవుల యభి| పాయములో మార్గ కుమార్షము దేశి అమార్షము. 

ఇచ్చటి కుమార _ అమార పదముల కరమున వ్యత్యాస మున్నది. కుమార్ల 
a a & గ 

మనంగా గుత్సితమైన మార్గము. అదియు నొక మార్గము శాని చెడ్డమార్గము 

అమార్ష మసలు మార్గమే కాదు. అందుచే ననునకింభం దగినదే కాదు. 



మారే దేశీ కవిక్వములు £9 a 

మార్గ దేశిక విలా పద్దతు లస నెట్టి సంబంధమును లేని సృథజ్యూర్గములు 

కావు. వదైన నొక పద్దతిని దెశియో మూర్ష్గమో యని చెప్పుట నా హుళ్య 

దృప్టితొడ నె. మార్షక విత్వమున చేశికవి తకాబ్బాయలును __ దేళిళవిశ్వమున 

మార్గ క వితాచ్భాయలును గొన్ని కానవచ్చునునే యుండును. ఉదాహారణ 

మునకు నన్నయ భారతము తీనీ కొందము. అందు మార్షకవితాంశ మధిక 
మనుమాట సత్యమే యైనను బెళికవితా శేఖ అనలు లేకపోలేదు. అతనిక్రవి 

త్వములో(6 దరువోజ లున్న వీ. మధ్యాాక్క-ర లున్నవి. అచ్చటచ్చట దేళ్య 

పద( పచుర మైనర చనయు నున్నది. కాని నమాసతత్సమ భూయిుష్ట్రము, 

శార్దూల, మతే చంపక తృలమాలాలంకృతము నగు మిగిలిన రచనతో? 
బోల్చి చూచినచో దేశికవిత చాల. దక్కుువ. అందుచే మొత్న ముమీంద నాతని 

రచన  మార్గకవిత్వమని చెన్సంబడుచున్నది. నన్నెచ చోడుని కుమార సంభవ 
రచనకూడ మార్గపద్దతికి( జెందినదే. కానీ యిందు నన్నయ భారతము 
కంశు దేశి మార్షచ్భాయ అధికముగా గోచరించును. ఇార్డ్ దేవుండు సంగీత 

a 

ర త్నాకరమున గాన గాంధరషములను గూర్చి వివరించుచు గానము 

సీబద్దము, అనిజద్ద ము అని రెండు తెజంగు లనియు, గంధ ర్య్టగాన ములు 

మార్గ చేశ భేదమల కపరరూపము లనియుం దెల్చియుం డెను. కవిశ్వవిమయ 
మున మార్గ పద్దతులు 'రెండిటంగూడ నీ రెండు  శెజంగులు గోచరంచునని 
చెప్పవచ్చును. నన్నయరచన నీబద్దమార్గము. అనగా సుతం తచ్చాయ 
అతోంగూడిన మార్షవ ద్దతి, పొల్కుర పోమనాథుందు "పర్కొెన్న తుమ్మెద 
వెన్నల పడాదులు ద్ద చేళిమార్లమునకుం జెందినవి. అవి యసిబద్దహులు. 
పోమనాథుని రచనలు నిబద్ద చేశ్షిమార్ల మునకు? జెందినవి. అనగా వాని 
యందును సంస్కృత ప్రభావము కలదిగా నైనను లేకపోలేదు. ఇది 
పాధాన్య దృష్టితో, జేయబడిన వ్యవ దేశము. 

నన్నెచోడుడు కుమారనంభవమున. గావ్యవళన్తిలో “జఫ 
మార్గంబులు  'దేశీయములుగా నలంళారములు చొ నలంకరింవటి” గవిత 
రచిరపవలెనని సూచించెను. మార్గమును దేశీయముగా నొనరించుట యనంగా 
నేమో యర్హము. చేసికొన నవచ్చును గాని చేశిని 'దేశీయనుగా. నొనరించుట 
యినలా శేమి ? 'దేశికవితను బోషీంచి యధికతర బేశీయకా ము దతో దానీ 
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నలంకరకింప సలయు ననుటయే యాతని యభిపాయమై యుండును. దే? 

కవిశారీతి నితోధిక దేశీయసుగను మార్షకవితను దేశి కవితను సన్నిహితము 

గను జీేయవలెనని యాతని "ధ్యాయ మైనట్లు తోచును. అతని కావ్యమున 

నీ రెండు (ప కియలును గో చరంచును. చేళి మార్గములను గలుపుట యను 

పద్దతి నత(డు కన్న దకవులనుండియే (గహించెను. “'దెనియొళ్ వుగువుదు 

పొక్క మార్లడొశ తభళ్వుదుో అని పంపకవియు, “నెగళ్ల రసం మనం 

గొళిసేమార్ష మొడంబడె, దెనికబ్బ మంబ గౌశెలింత వెర్టుదు” అని రన్న 

కవియు భారత గచాయుద్ద ములలో జప్పియుండిరి. నూర్త చేశీవిధాన 

ములను గలిపి చెప్పుటయే వారి కభిమత మైన పద్దతి. 

తెలుగున. నీమార్ష దేశీపద్దతుల (ప్రసక్తి _ తెచ్చినవాం డింకెకండు 

గలడు, అతడు నన్నెచోడుని కించుక తరువాతివాండని చెప్పందగు 

నృపథధూర్థ టి కీమయ వండండు. 

“తలంపు సదళ్లకా ఛావమున, దద్దతనూ క్రుల( గూడ వన౯నల్ 

గెలునుగొనంగ (వావడులు గోరిన భం గ్గిక వచ్చిముట్టంగో 

మలగతి 'దేశిమార్షములు మట్టువడం గటనం బులొప్ప నా 

ద్యుల కియం "జెప్పనేచ్చె౯ నృపధూర్జటి ఖీమయపండ్డండిమ్మహిన్ ” 

అను పద్యమున 'దేశమార్షములు మట్టువడునట్టుగా నాద్యుల [కియ. 

“జప్పంగల నేర్చును'|బశంసించుకొని యున్నాడు. ఈ పద్యము థాపా 

భావగమకములందు సన్నెచోడుని “సరళము గాంగ భావము అను పద్య 

మును బోలియున్నది 

నన్నెచేడుని తఈపవాత పార్కురేకి సోమనాథుడు. చేశిమార్ల మున 
కధిక పాథాన్య మొసంగౌను. తిక్కునకూడా భామోవిషయమున ౫కి 

క వితాభిమానమునే |పదర్శించెకు. కాని యితర  కవిశాలకణములలో 

మార్షపద్దతినే యవలంబించెను. నన్నె చోడుండు నికు యొనరించినను భాషా 

సమాసాది |పయోగమున నించుక వీశ్ళంఖలముగా వర్తి ౦చుటవే6 బండితా 

దరము పడయలేకపోయెను. నన్నయ కవిత్వమునందు మార్షకవి తా భాగ 



మార చేరీ కవిత్యముణు ఫ్] 
"శ 

మెక్కు_వ. తిక్కన కవిత ఆ0డింటి సలకణ మైన సమరస మైన కం "డికి. 

తిక్కన తరువాత మరల దేశికవిశా మార్గనయునకు దుర్గి సములు 3 ట్టినవి, 

భండితులును గనవులును దేశిమా ర్షవుునం దొాదరముు చూనర నన్నయ 

యవలందిం చిన మార్గ కవితా సం పచాయమునే యూాద గించి "పంపెంఏచిం"* ( 

దొడంగిరి. సోమన (శ్రీనాఖాదులును, పెద్దనాది |క బంధకవులును ఆమార్షనమల 

బరా కాన్ఫనొందించిం. అప్పుడు తాళ్ళ పాక రికృతులలో నది నజీవ మెంయుండి 

నను ఉరవడితో నుద్వెల మై వవహిం చిన (పబంధ వాహిని ముందుచాని నంతగా 

నాదరించిన వారు లేకపోయిరి. తరువాత నాయకరాజుల కాలమున యక్ష 

గానాదులలో నది కెంత విజృంభణము గాంచెను మరల నాధునిక కాలమున 

పండితులకును, గవులకును |[జజలకును గూడ __ దెశికనితావాజ్యయవ వె 

నధిక మైన యాద రాభిమానము లుదయించినవి. కవులు పూర్వుపువాటలను 

బదములను సొబ్బబంతులుగా (గ్రహించి సర్యసుబోధములె న "గేయరవనలు 

కావించుచున్నారు. అభ్యుదయ కవీత్వమున6 జూలభాగము దశిమార్ల 

మున'నే నడచుచున్నదనుటలో నతు క్తి యుండదు. శాని పండితులకును 

శిష్టులకును బూర్వమువలె నేండును దీనియెదల సవాజమెన యాదరాశి 

మానము లంతగా గోచగించుటలేదు. దీని భవివ్యత్చ్పిన్భ త్తి యెట్లుండునో 

యిప్పుడు నిర యించుట కవషము. 
ణ ట 

సంపుటము 49, సంచిక 2,లై (1960) 

(ల జయంతి రామయ్య పంతులుగారి శత వారి క 
మ 

జన్మ దినోత్సవ స్మారక సం చిక) 
లీ 



శ్రీ బిళోరినాథో నత్తునారాయణ 

—0 
“సారమతిక౯ా గవీం్యదులు |కనన్న కథాకవితార్థయు క్రి లో 

నారసి మేలు నా నితరు లక్షరరమ్యత నాదరింప నా 

నారుచిరార్హ సూ క్తి నిధి నన్నయభట్టు 'తనుంగునకా మవో 

భారత సంహితారచన బంధురు+ డయ్యు జగద్దితంబుగన్ ” 

ఈ పద్యములో నన్నయగారు తన కవిత్శాపపంచమునగల యనేక 

గుణములను కొనక మూండు గుణములనే (పధానముగా. చెప్పి 

కొనియిను. మొదటిది (పసన్న క థాకపిళతార్హయు కి. రెండవది అక్షర 

రమ్యత. మూడవది నానారుచిరార్గ సూక్తులు. వీనిలో నన్నయకు 

మొదటిది మూడవది యనుగుణంబులం దధభిమానము కలిగినట్లు, రెండవచదాని 

యందు తక్కువ యభిమాన మున్నట్లును కనిపించు చున్నది. తన కవితలో 

నానారుచిరార్గసూ క్షు లుండుట నన్న య్యగారు తన కది యొక బిరుదవుగా 

చెప్పికొన్నట్లు థాసించుచున్నది, పరిశీలింపంగా నీ కాలమున ఆయన తాను 

ద్రశ్యేకనుగా చెప్పిన ఈ కెండు గుణములందును లోక మాదరము 

చూపుచున్న దనుటకు నిదర్శనము కనిపించుటలేదు. నన్నయ్యగారి సూక్తులు 

జగ త్పనీద్దములు, వతిఢర్శము చేరక పద్యముగా నాయబడియుండును. 

పూర్వకాలమున నీ సూక్తులు దేశమునందు జనులు బహుథా వాడుక నెడి 
వారేమో! కొన్ని పద్యములు నా చిన్నతనములో గూడ (పావాహికముగా 
జఉవితయా తలో పళె టూళ్ళలో  వాడుకొనుట నేనెబుగుదును. ఈనాడు 
సంస్కృత ములోనున్న సూ కులే గీర్వాణ భాషా వేత్తలు లోకవృ త్తమున 

నుపయోగింతురు. ఆ సూ క్ర్తులనే సంస్కృతము రానివారు కూడ తప్పుల 

తడకలుగా చదువుచుందురు. భారతములోని నన్నయ యనేక నూ క్రి 
పద్యములు తెలుగు జీవితనులోనుండి బహిర్గమించినవి. _ దీనికి [వధాన 



Cd Co నన్నయ్యగారి | పసన్నక థాకలిళార్హ యు క్తి 

కారణ మింగి షు చదువు. ఆ యింగ్లీషు చదువు మన కావ వ్యములను 
జాగా 

పాం జో జల గ ఈ, 9. ౧౦ నగదు నల -వాటునె గిన ది. సంగా “nN DES 

పొ శ్చొాల్య విమన్శన్భృష్టతి - వ్రు MC sn చ నీ 6 లి 

సూ తనములు మటించి దాని జాగని కవిత కపిచ 'కాసిట్లు కి -రాగటు Doyo: (6 
డి (౫) 

కొచ్చినది, మణీ యుళు నుషు న్బబు వాంన ము లేని లుకుంది గ “0 గృకులే, 

© Ou 
౮ యా న జు. ఇ ల్ స్ - యున్న విషయమును నరిగా చూడక లేని దానిని అమ మనస్సులో కగ్చించు 

p “ “ ల ఇ”. Cy జో కొని యిష్టము వచ్చినచోటుల నధిక సణారోఎంణము సయువు ౧ందు. 

చుండిరి. 

_ Banh ఇ” ఖై కొన్ని చి చోట్ల కొన్ని క విచిత సిద్దాంచ ములు పర్యవ్నిలొ స మ) 

శబబు సర్వభావమును చెప్పలేదని యొక్క. ఎద్దాంలవు. సం మెం ba ద్ర 

QQ ~ 

యందు శజాడంబరముండదని యొక ఏద్దాం౮ ౫, మంతి ఇ కదిగాం 
౧ ని యి 

నుండవలయును, అర్ధి ము దానికి కొన్ని గట్టుండును. ఎలి ధరగా 
న (౮౯) 

యొక సిద్దాంతను ఎ. అదె ధ్వని సద్రాం౦ల ము జసు, ను A గ్ రియిగుటురు 

Ba 
దొవి కనువైన శబ ముండిన'నే నూరి కలుగు. గాగుం్ Dw ల లర 

“దేవుడా న మహిమ' యనువది కవిన్వము శాదు. పనులు ఈ వినలస 

న కొన్ని పొరపాట్లు వేయుచుందురు. “ఆం సంగీ, షులో నొ యూప: 

చేసి ఆ యూహ తన కిష్టమువచ్చిన కవియొక్క కవినలో నుండుననుకొనుట. 
మరియొక కవి తానేదయో వాసి యందులో శ బములం దీయం౪ "లని 

యర్హము తానున్న దనుకొనును. ఇవి నేయార్థి ములన్న కావ్యదోవములు. 

ధ్వని యనునది అచ్చట నున్న శబ్రముయొక్కయు, వాక రిప యొక్కయు 

శకివలన కలుగును. ఊరశే గాలిలో పుట్టదు. ఈ ధ్వని యనేకవిధము 
క'నది. వీనిలోరసధ్వని యనునది పర'మోత్త మమెనది. రసము, గసాభానము 
భావము, భా వాభాసము. ఛానశాంగి, భావళబలత మొదలెన  నవన్నియు రన 

కత్యులో చేరును ఈ రసధ్యని శెండు విధములుగా భాసించును. ఒక 

కవిళ కి చెత. "రెండవది రచనాళిల్పముచేత. రచనాళిల్పము మిక్కిలి గొబ్బి. 
నన్నయ్యగారు (వసన్న క థాకపితా ర యయు కి యని చెస్సుటలోో స్ప ధిచ నొశిల్బ 

మునుగూడ భావించినారు. నన్న కథాం “ప్ తార్జ యు రక అన్ను సమ"నను) 

నకు నాలుగైదు విధములుగా పద విథభజనచేసీ అర్థములు చె్పనచ్చును. [పనన్న 

కథయొైక్క | ర విళార ర యు యొక్క ముక్తి. అనగా కపిఆార్గవ ములో (పనన్న 

'మెన కథ యుండుట. కథ డునన్న మగుట. ఇటు రండు చూ (దర్భ ములు 
(rn 
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చెప్పికొని నపుడు కథాకవిత యను నొక ళష్ది మేక్పడి యింగ్లీ షుభాషలో 

నున్న ‘Narrative Poetry’ ఆన్న శబయునకు చక్కని యరనుుగా భాసించు 
సి (య 

చున్నది. కాని ఈ కథాకవిశయన్నది మన పూశ్వలాడి శికులలో చెప్పండి 

నటు కనిపించుటలీదు, అందువేత నీ దృష్టియే మనపూర్వుులకు 'లేదనుటంయను 
Cn 

గిలదు. ఇదికాక “సన్న కథాకలి తార్గయయు రక్తి ' యనియు పాఠాంతరము 

గలదు. ఈ పాఠమే యెక్కువ సమంజసముగా. గన్సించుచున్న ది. సామంజ 

స్యము రెండు విధములు. బహు తాళప్మత గథములయందు సమానముగా 

నున్న సామంజస్య మొకటి. అర్జపుప్టి చేతను తత్కవి యొక్క భావనా సజా 

పీయతవేతను నమకూడునది రెండవది. నన్నయ్యగారి క థానిర్మాణ వై ఖనిరి 

బట్టి చూచినచో (సన్న కథాకలిశార్గయు క్తి బాగుగా నున్నది. |పనన్న 

మైన కథతో గూడుకొనియున్న యర్షముల యోజనయని యర్థము. అనలా 

నచట నున్న యరములను చక్కగా పరిశీలించినచో కథ పాఠకునకు ససన్న 
(ఫి 

మగును. అచట నున్న యర్హ ములను చక్కలా యోజింపవపలయును. అచట 

నున్న యర ములలోపల నారయవలయును. ఈ వని కటం[ దులు చెయుదురు. 

నేసి మేలందురని యాయనయీ వెపెను. లోనారయక మేలు కాదనుట 

న్యాయము కాదు. 

రచనాశిల్ప మిందులోని భాగముగానే నన్నయ్యగారు భాపించి 

యుందురు. 

నన్న య్యగారి తర్వాత కొన్ని వందలయేం డు వచ్చిన రసగంగాధర 

కర గాని యీ రచనాశిల్పమును |పవంచించలేదు. ఇది జగన్నాథ పండితుని 

చేత (పపంచించ బడకపూర్ణమే సర్వమహాకవులయందును భానీంచుచున్నది. 

వ్యాసు(డు వేదములను విడదీసినట్లు లాతణికులు క్షవితాలకణములను విడ 

దీసిరి. |పస్తుతము నా చెప్పయబూనినది రచనాశిల్పమునుగూర్చ కాకపోయినను 

తత్చరామర్శ కొంచెము కావించెదను. ఎందువలన ననయణా రచనాళిల్పము 

వేత నే యర్థము (పనన్న మగును. " 

ఈ రచనాశిల్ప మనంతవిధములుగా నుండవచ్చును. ఒకచోట 

వృ తృ ముల నా శయిం చి యుండవచ్చును. జొచిత్యవే త్తలు దీనిని వృ త్త చిత్య 

మనవచ్చును. 



నన్నయ్యగారి (పనన్నక ఛాకలితార్జయు డి 

అభ rata] 

అరణ్యపర్వ ద్వితీయాశ్వాసాదియందు నన్నయ్నగారు నలొ పాఖ్యా 

అది రెండువందల యిరువదినాలు6గు పద్యముల కథ. 
ఇ నము | వాసినారు. 

ఈ కథలో నెచ్చటను శారూలముగాని, మ తెభముగాని (వాయంబడలేదు. 
టు 

ఇది కరుణరసము (పఖానముగా. గలిగిన కథ. ఈకథకు ఆ రెండు వృత్త ములు 

- -రే Fo Cy జ 

పనికిరావని నన్నయ్య గారి నిష్కూర్త - ఇక యెల్ల చి"టుల( అ డవ మ్బును, 

భిన్నవృత్న ము నన్నయ గారు వాడినచో దాని పయో జనము పఅ యున్న 

దనియే వాడిరి. ఈ రీతిగా పరిణత మెన శిల్ప మాయన రచనయందు సర్వథా 

భాసించుచున్న ది. 

ఈ రచనాళిల్పము సూచికగా నొక చిన్న విషయము _చాసెదను. 

“విరముగ | బహ్మాకున్ దపము జేసి యనంతు. డనంగ ఛాగుణీ 

భరగురుకార్యనకు (6 డయి పన్నగ నుుఖ్యుల పొత్తుబాసి చె 

చ్చెర తనయంత నుండి మదిచేర్చి శలంపడ 'యొక్కనాండు దు 

ర్భరతర దందశూక కులభావి భయ పవిఘాత కృత్యముల్ . 

ఈ పద్యము భవిష్యత్తులో జరుగబోవు .సర్పయాగమును గూగ్చి భయ 

పడిన వాసుకి తన సవోదరులతో చెప్పినది. ఈ పద్యములో “అనంత ధారుణీ 

భర గురు కార్యశళ క్కు” డన్నది యొక సమానము.  చివరిచరణమంత యు 

నొక పెద్దసమానము, ఈ సమాసము లెందుకు* ఏదియైన _పయోజనమున్న చో 

నదిశిల్బ్పము, ని| వ్పంయోజన మెనచ" శ బ్రాడంబరము. 

త 

ఒక కుటుంబములో నొకయన్నగా రున్నాడు. అతండు "వెద్దియుదో్యోగ 

ములో నుండి దూర దేశమునందు నుఖముగా నుండెను. ఇంటి దగ్గర నున్న 

కుటుంబము మిక్కిలి కష్టములనుభవించుచుండును. “వానికే మిమహారాజువలె 

నున్నాడు. మన మిచ్చట నానాబాధలు పడుచున్నాము”” అనుట లోకము 

నందలి పద్దతి. ఈ మాటలు నోటితో ననెడువాండు అతండు సుఖముగా 

నుండుటయు, తాము బాధలు వడుటయు మిక్కిలిగా చెప్పుకు. ఆయర 

ములను చెప్పు శ బ్రములమీ (ద గాకువును (పయోగించును. “నానా యిబ్బం 

దులూ పడుతున్నాము. నానాగడ్తీ తింటున్నాము” మొదలైన మాటలు 
-. ఆవేశముతో చెప్పును. ఈ యా చేళము కావ్య ములో నెట్లు కననగును ? 



96 సారన్యత వ్యాసములు-|[ పథమ సంపుటము 

నాటకములో రంగముమీద నటకు(డు వాక్యగత భావమును తన వాచికముచే 

సాతి ఇాద్యభినయముచే (మక *లింప( "జేయవచ్చుము. “శా వ్యషు నాటకం 

రమ్యం" అనుచానిలో కొంత రహాస్య మియ్యదియె. పూర్వ కాలమున సి 

బాధ లేదు, మన పూర్వుల (కారము కావ్యములు రెండు రకములు. అనగా 

పాఠకుండు వినిపిం.6గా వినెడివి. _ ఎట్టు చదువవలయునో ,శెలిసిన వా౭కే 

పాఠకుడు. వాంజే చదివెడివాశు, చదువునప్వుడు సర్వార్హ ములు గోచ 

రించెడిని. ఈనా డా (శ్రవ్య ములన్నియు పాథ్య్యతావ్యము లె నవి. అందరును 

పాఠకులు మా|తము కాలేదు. ఈ దోషము జాతియందు సన్నిహిత మె 

యది కావ్య*త మైనది వల గన్బించుచున్నదది. 

లేఃము మాటాడుకొనుసపుడు తెము చెప్పు నరము సువ్య క్ష మగు 
థి 

టమును గమకోపాదులు ఇఖాసింపలజంయుటకును § "న్ని శ బములు బిగ్గరగా నా 
a) 

"వేళ ముతో నొక్క చెప్పుదురు. ఇట చ తట కని శ బమయ మైన మాన్తాంతర 
() (ఎ cn 

యి 

సుచెగ వానిని (80 చేయువల యును. 

_ లోకమొకప్పుదు కఒవలుకొలంది కరినములై న శబ్దములను యో 

గించును. కవి తన కావ్య:మునం దు చేయును. సమ (యున్న చోట 

సుకుమారముగా మాట్లాడును. "పెద్దలతో (వసం గించునవుడు సభ్యము లై న 

ళబ్రములనే వాడును. లోక మెట్లో కవిత అశు. త త్రచ్భా వానుకూలమున 

ళబ్రములను వాడుట. కొన్ని ' యధిక (వయోజనములను సాధింపవలసి 

వ చ్చినపుడు సమాసము లుపయోగించుట. ఆ సమా సముల యొక్కా హన్వత్వము 

చెర్హ్యము త త్తచావేశోచిత స్ఫోరకముగా |కయోగించుట. కనితాశిల్పము. 

ఇది మహాకవుల కుగ్గు పాలతో పెట్టిన విద్య. ఈ సె పద్యములో నున్న 

"రండు నమూననుల యొక్క | వాన్వత్వ దిర్ల త్యములు సరిగా ఆమాట లన్న 

వాని మనోవాగ్వ్యాపార ముల "రండింటిని విస్పష్టముగా స్ఫురింప జేయును. 

దీనినే మన పూర్వులు రనధ్వుని యనిరి. ఇది యిచ్చట సమెసగత మై 

కనిపించుచున్నది. మగయొకచేట నన్వయగత మె యుండును, ఒక విధ 

ముగా నేమి, బహువిధములుగా నుండును. ఇది రనధ్వని యనుట నువ 

అతకముగా'నె చెప్పితిని. నిష్క్బూస్టముగాం "జెస్సవలయునన్న చో నిట్టిర చన 



Cu) లన్న 
నన్న య్యగారి (వసన్నక థాకలి ార్హ యు క్తి 

రసధ్వని కుది ప్రి హతువు. అన6(గా నొక (వలె ఉశజడము. గ సోన కా్యాభా?, 

(7, 

న్ చ న సనగ, గ రసుందడుగ క ఫ్ర యిటు చెపితిని, నవ యంగారి రచన సనగ న యిటుండున. నికి వ్పనుని యిట్లు చెప్పి ఇయ్య (| 

వటి వరనలచోట నీ రచనాది వీ కనిపించదు. ఆ వగ్గనా ౦ళన లు 
రు లం —D 

vt 

Celg రసవ్యంజశేతర భాగములు. శత్మపి యుండదనికాదు. ఒడు చెవు 

మాటలలో |ససంగమ.లో చాని కామ [కొ ధాది భావములు బాతు. పెటు 

- లో జప జ త నా. జ ళ శి నో స్ 

వరుచుటలో నున్న నునువ్య తారయ స్పంద నయ వద నిెంఫోనసుంలొ్ ముంగణు, 
9 

వర్గ సాంశమునయందు కట యొక d- యమ శ్చేగాది సి ల్పనాశ కి యు, పాన 

కుని యొక్క యూవోశ క యు విజ్బంభమాణము అగుచుండును. అస్బటి 

రచన సర్వత యీశిల్చ్బ్పమున క గదు. ఈ శిల్ప మచటందక్కు.వగా 

నుండును. అచట కవీ యొక్క శక్తి రాసధ్వనీతర ఢ్యనులయందు (న) కాశ్ం౦ను 

వచ్చును. ఆ ధ్వనులు వన్వలంకారముల నా శయించి యుండవచ్చును. 

ఇట్టి రచనాశిల్పముకం శు భిన్న మైన కిల్పము న్ తిభాపయొక్కా ౫ ద్య 

రచన యందుండును. శిల్ప మనగా చేయుట యని యంర్హ ము కాదు. జగ 

నొక సౌందర్యమావద్యర చనయందు భాసీం చుట, పద్య ఎతు గడు 

జాగుండుట, దింపుగడ జాగుండుట, వాస యతిస్థానములయందు కొెన్ని 

రమ్యములెన శబ్దములు (సయోగిం చి వద్యమంశయు జంగుగా నున్న దని 

వించుట, సద్యము ధా రాళుద్ధి రఠిగియుండుట, ఇట్టిపి పద్యమునకు సహాజ మైన 

సౌందర్యమును సంపాదించు లక్షణములు, చె నుదావారిం చిన నన్నయ్య 

గారి పద్యమువంటి పద్య మె త త్సామాన్య పద్యముకం శె నధిక మైనది. ఇర 
పద్యములయందు రమ్యుముగా రచిం చినచో ద్య సంద ర్య ముండును. ర్య 

మై సద్యమునందు శిల్చసె"ందర్య మున్నది. 

ఈ ' శిల్ప మతరగత మె కూడ నుండును. పూ'ర్వాలం "కా కరులు 

చెప్పనిది నన్నయ్య గారు దీని నేక దేశ గణగతముగాం జీనినారు. చూడుడు : 

“వియమున. దమయంతి పున 

స్వయంవరము సేయంగడంగి సకల కత 

నయ వీరుల రావించిని 
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ఇది బాహుకు(డు షర్టాదునితా నన్నమాట. _ కందసద్యముయొక్క 

రెండు నాల్లు చరణముల మొదల జగణము వేసినచో సద్య మొక విచితముగా 

విరుగును. ఈ విరుగుట వలన వద్యమున కొక శోభవచ్చును. సద్య మూరశే 

యందముగా కనీఫింవ6 జేయుటకు నన్నయ్యగా రిపని _ నెప్పుణును చేయరు. 

“పునస్స్యయంవరి మని నొక్కుటచెత చాహుకుడైన నలుని యాతేపణ 

దో్యోత మాన మగుచున్నది. ఆ యామె ణకు దీనివలన నుద్దీ ప్తి కలుగుచున్నది 

ఇట్ల నంత విధములె న ధ్వనిమార్షమ. యందు నన్నయ్యగారి రచన 

నిజ్ఞాత మై కనిపించుచున్న ది. ఇది యంతయు వీఠికా[పొయము. కఆటాయన 

కపితయందలి గుణములను జెప్పంబూనినచ! నెంత యో (గంథమగును. ఈ 

విషయములను పరామర్శించి చెప్పుట “లో నారయుటికాదు. ఈ గుణములు 
చూచుటకు “లో నారయి నవసరము లేదు. ఇది సువరి చిత'మెన యాలం 
కారిక మార్గము. సర్వలాతణికులు (వాసినదియే, పండితుల కందకు 

పరిచిత మైనదియే. 

కవీం[దులు లో నారనిమేలన” దగిన (పనన్న కథా కలిళార్హయు క్తి 
యెట్టిది ? ఇదియే లోకో త్తర మెన శిల్పము. ఇంటకంశు తానేదయో 

అధికముగా. చేసిన గచా కవీం| దులు లోసారసి మేలనవలయును. అది 

యెట్టిది * ఏ యితర మహోకవులకు తెరియరానిది. వ యితర మవోకవులు 

చ్రయనిది.  తానేదియో చెసినట్లు చెప్పుకొనినాజ. అది యేది? 

తాను భారతము ర చించుచున్నాండు. భారతమునం దుపాఖ్యాన 

ములు వెలున్నవి. [పథానకథ యున్నది. ముందర యుపాఖ్యానము లెట్లు 

తీర్చనో చూచి |పధానకథ పొంతకు పోదము. అన్ని యువాభఖ్య్యానములను 

పరిశీలించుటఓకు వేళ చాలదు, (గంథము బాలదు. స్థూలముగా నె చా రుపొ 

ఖభ్యానముల స్వరూవను పరిశీలించి |వధాన కథను కొంత పరిశీలించినచో 
స్టాలిపులాకన్యాయ్యమున నన్నయగారి రాచనామార్గ మిట్టిదగునని తెలిసి 
కొనుట కలుగునని కొలంది కథలను గుణించి మాత మే (వాయుదును. 

అన్ని కథలు నొక్కరీతిగనే యుండవు గదా: భారతములోని కథలు 
' కొన్ని ఫూర్తిగా వె దికములు, కొన్ని రాజుల కథలు, కొన్ని బుషిమవాత్స్య 



నన్నయ్యాగార్ (ససన్నక థాకలితార్జ్యయ. ర్తి 
99 

భోరకములై న కథలు, కొన్ని ధర్మబోధకములు, కొన్ని ల కములు. 

అందుజేత నన్ని కదలొశేకీతిగా.. జెప్పినచా కథా (వనన్నలయే లేదు, 

నన్నయగా రందుచేత నొకొ కా కధ నొకొ్కాకగా రీతిగా. ఉప్పును. ఖిన్న 

మార్గ ములను జా[గతృగా సరిశీలిం చినగాని యాయనమవహోర చ సెశ్మృషపర్ధము 

గో చరింప దు, (విభుః స్ సునివిష్షులెన కాళిదాసాొదులు గూడ నజ్జుత పూర్వ 

మని శచెప్పంబడిన యాయన శకి తెలియదు. 

కథా [i సెన్చత యన నేమూ “లలి? కొనుటకు మున్ను (సిసెన్న శా 

ర్జు -తెలినికెనవలయును, “దేవీ (న సన్నయణి ఇట్ట శబ్దవులతో_" భగవంతుడు 

వసన్నుండై నాండు” మొద లె నచి టు భగవంతుడు (వై సన్నుండగుట యన లా 

నెట్టిది! ఉపాసనాస్వరూపము లిసీ నిశ్చల బుద్దితో పర మెళ్వర ఛ్యానము 

ఏనచో భగవంతుడు | సమ్నుడగును. శావ్యమందు (విసొదగుణ మను నొగ 

గుణము కలదు. డనాద గుణ మన6గా నర వ్యక్తి యని యొక మనము. 

ఆ యర్హవ్య కి యెట్లు కఎంగును? కబార్థ సుపెరిజ్ఞానము, నం ఒదాయాం 

భిజ్ఞ తయు నున్నచో. నది కలుగును. కొంద రనుకొనునట్టు గుణం హిత మై 

యర్షనుగుచుండుటవలన (పసాద గుణము సిద్దింపనేరదు. భిన్న శ జ్రార్చి ముల 

వాక్యార్ల ముల పరిజ్ఞాన సుచేత నర్ల ర డనన్న త గలిగినట్లు కథా గత భిన్నాంశ 

ముల వరిజూనమువేత , అన6గా వానిని చక్కా6గా వరిశీలించుటచేత కథా 

సన్న త “కలుగును. 
(or 

‘ 

మొదట క్మదూవినతల కథలోని పనన్నత యెట్టిడో విచారింశము. 

బుషులు నూతు సిట్ల డగిరి, 

“పరుల వలన పుట్టు నోటమియును నెగ్గు 

బొరయకుండ నరసి పుత్త వరుల 

తగిలి కాూచునటి తలి సర్పములకు 
6 aa 

నెల యలిగి శాప మిచ్చి నయ్యః 

ఈ పద్యమును జా[గత్తగా పరికిలింప వలయును. “అరసి పుతులను 

తగిలి కాచునట్టి తల్లి” అని యుండవలయును. పుతులలో _ోష్టులను 

రకించునది. యని యర్షము వచ్చుచున్నది. (ష్టులనే రతించుకు గాని 

జ. 
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నక్కినవారిని రకించచా? మజియు నట్టి తలి సర్పముల కేల యలిగినదై? 

అని | ఎళ్నా, అక్కడి పు తవరులన్న న్వు డిక్కడ సర్చరాజు లనవలయిును. ఈ 

రెండు నొకచాని కొకటి పొసాటలేదు. 

ఇది ఆదివగ్వము | ఫథమాశ్వాసము చివరి పద్యము. _ ద్వితీయాశ్వాస 

నములో మువ్చదియెదవ సంఖ్యగల “దలు క|దువ యొక్క. శాము. ఆ సద్య 

మిది : 

“అనువమ మగు జనమేజయ 

ఉను జనపతి చేయు సర్పయాగనిమి త్తం 

బున జాములు పంచత్వము 

సనియెడు మని యురగములకు శాపం బిచ్చెన్ .” 

కొడుకులతో క్మ్యదువ మీ రీ వని చేయుండనెను. వారు నుముఖులు 
కాలేదు. అప్పుడిచ్చిన శాసమది, మీరు పంచత్వము ననియెడుమని శావ 
బుయవలయును. మధ్యమ పురుషలో కాక యీ శాసనము సధమపురువలో 

నున్నది. “పాములు అని మా|తమే యున్న ధిగాని యె ల్లపాములు నని లేదు: 

ఇది యొక చమత్కారను. సర్వసరృములు సర్పయంగమునందు 

మరణింగవు. తెషుండు, వానుకి, తవకుండు, మొదలై న మవోసర్చములు 

చావవు. ఆ మౌనులు వేసిన పళ్ళలో నీ కద్రువ యిచ్చిన భావములో నీ 

రహస్యము చితముగా సీమిడియున్న ది. ఈ రెండు పద్యముల యొక్క 

యర్హ మును చక్కగా వరికీలిం చినచో కధ యెక్క యీ ర వాస్యము (వసన్న 

మగును, 

ద్వితీయా శ్వాసొరంభము క దూవినతల కథారంథము. వీరిద్దరు 

కశ్యపుని సం'తానార్గము _పార్థించి5. ఆయన “*వరంబు లిచ్చెద వెడుం 
ఉడనినిి 

'“వినుతనత్తులం గోనె క|దువవేవురన్ గడువేడ్కతో 
వినత గోరె... లం... వారి కం 
చను బలాధికులై నవా86 గడిందివీరుల నిద్దరన్ ” 
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ఈ కోరికలచత క[దూవినతల స్వభావము పొడకట్లుచున్న ది. కదు 

వతో వినతకు స్పర్గ యున్నది. _ఆస్పర్ణకు హేతువేమో తెలియదు... వినత 

దుర్మార్గురాలా ? 8 దువ నినతను సరిగా చూడక పోవుటచేత వినత కామె 

మీద కోపనూ ? ఇంకను వినత యెట్టిది ? కదువ యిడిన [గుడ్లు పగిలి 

'సయిసర్పము లుద్భనించినపి. వినతకు రెండు గర్భాండము అపీయ లేదు* 

అందుచెత వినత “అతి లజ్ఞావనతయయి యొక యండక్భు విగతవృతి 

ననీయిం చెన్ .” 

_ తనకు సంతానము కలిగెను. వారు పెద్ద వాండు కాలేదు, ల 

చేత నెందుకు నవనర కావలయును ? “విగతధ్భతిడా”__ వేయిన గై ఛే రస్టైవట 

వేశ్ర. థై ర్యమెందుకు పోవలయును? అండవులలో పిల్ల లే లేరనియా ? అది 

యేమియు కాదు. మరియు చూతము. వీగద్దరు. సము దవు టొడ్తున 

వినోచార్దము వివారించుచుండిరి. ఊఉ ఎచ్చెశృ్ళనము కనిపించినది. ఈ చెం 
జెప్పిన డాని రహస్యము ద్వితీయా శాసనము లీ1_లిబి ఈ పద్యనులలొ 

నున్నది. కొదువ యన్నది కదా “చూడవే యల నతిధివళం బైన 
యశ్వంబునందు సంపూర్ణ చం దునందు న ల్లయుంబోలె నాల (దేశంబు 
నందు నల యున్న ది"అని. 

దానికి వినత యిట్లనెను. “నీ వే కన్నులంజూచికే అక్క: 
యెక్కడిది నల్ల ఈ యళ్వరాజమూ గి మవోవురుషుని సత్కీ 60 బోలె 
నతినిర్మలం బై యొష్పృుచున్న యది” యని, 

ఈ రెండు మాటలవలన కో దువ యెట్టిదో, వినత యెట్టిదో, "తెలియ 
గలదు. క దువ యబద్దములు మాట్లాడును. దోవమునే పదకును. వినతను 
తెలివితక్కువ రానినిగా చూచును. వినత చాల మంచిది. పోలిక 
తెచ్చుటకుంగూడ “మవోపురుషుని సత్కీ గ్ర రియుం బోలో యనుట యామ 
స్వభావమును కెప్పుచున్న ది. 

అప్పుడు క[దువ ౩ షం 'దెము వెట్టినది, ఆ గుఖిము యొక్క. ధవళ 
Cl చెహము నందు నల్ల కలిగానేని, నవు . నాకు దాసి వగుము. నల లేనిచో 

a నేను నీకు నగుదును. “పన్నిదము సరుముి. వంచెము వెయ్యి అని 
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జలవంతము “పిటినది. వినత కిన్ననములేదు. సం దెమున కొప్పుకొన్నది. 
రు ౬ 

కారణము ? క దువ యూమమీంద నధికారము చెలాబుంచుటయే. వినత 

దగరకుంబోయి చూత మన్నది. కదువ యి్వ్పుడు |పొద్దులేదు. _ జేపకడ 
a © యె 

చూత మన్నది. 

జీవితాంత మొకరి కెరరు దాస్యను చేయవలె నన్న సంచెము నొడిరి. 
Ga 

అడే చూడకుండ నవ రూరగుకుందుగు ? ద గ్గరకుంటోయి చూడవలసిన 

యవసరము క దున కున్న చా 1 వినత శున్నణా శన లగానున్నదని మొదట 
- (nN 

చెప్పినది క్యదువ. నిజముగా న ల్లగాలేదు. _ జేవు వచ్చిన మాత్ర మేమి ! 
య 

తెలుపు నలు సగునా * అన్న థె రము వినత కున్న చో నామె యమాయకు 

రాలు. వ్యవహారము తెలియనిది. లోకిక జ్ఞానము లెనిది. ఈ కథ కది 

లించినది ౩|దువ 5న నామె యదియో మోసము చేయునని వినత 

గహీం చవలయును. అట్టి శక్తి వినతళు లేదు. 

అసలు క దువళు వినతను దాసిగా చేసికొనవలయు నన్న కోరిక యేల 

వుక్పైను? వినత తనకు లోకువయైన మనిషి. ఇదివఖశే వినఠమింద శతా 

నధికారము చేయుచుండెను. వినత మెత్తనిది. ఎదురు. తిరుగలేదు, 

ఆమె యధికారము సాంగనిచ్చుచుం జెను. సాంగనీయక తానేమి;యు చేయ 

లేదు. కాని వినత మననులో కష్టపడుచునే యుండెను. అందుకొనియే 

క[దువ కొొడురులకంజు తన కొడుకులు గొప్పవాండు కావలయునని 

కోరినది. క్యదువయొక్క గర్భాండము లవినీ పిల్ల లై నారు. తన గుడ్లు 

సంతానముగా మారెను. వినత గుశు కొడుకులు కాలేదని కదువే 

వినతను వెక్కిరించి యుండును. అందుచే లజ్ఞావనత యెనది. ఆమె కొడు 
at (om 

కుల వలన తాను చాధకూడపడియుండును. అందుచేత విగత ర్య యెనది. 

ఈర ౧ కాకూడదా * అని (పళ్న పుటవచ్చును. ఆ వద్యుము దగర 
యం A) nN 

నీ రెండును వికల్పములే, తరువాతి కథచేత క|దువయొక్క యధికార 

ధూర్వహాత్వ మే నిరూపింపబడి రెండవ వికల్పము తీరిపోవుచున్నది. | 

ఈ రీతిగా ఆ కథ |[పసన్న మగుచున్నది. 



నన్నయ్య గార (వసన్నక థాకలి తార్ష
 యు క్తి 

ఈ (వసెన్నృత కు నన్నయ్య గారు మణి యును దీప్తి న లిగించెను. ఇచట 

న|పస్తుత మే మెన సము|ద మథన రథ యుచె చై ల శవము 5 నిపిందనుటము పూర్వాం 

గముగా రచించెను, ఈ స ము] దమధ సక కథ యంతయి నిగ] థార్డి నరులు 

లేకుండ వట్ట (పవాహవం)గా నన సవాజ మధు5శ య్యలో ౧ చించె. వెంటనే 

| దూవినతలు సము ద విీరమునందు ౫నిపించుట జరిగింది. ఈ స ది 
లల 

మధన కాథారచనకు, ర|యూావి సతల (ససంగిమునరు రచనా  ద్దతులలో 

మిక్కిలి భీదయున్న ది. సము దక భలో దీర్చి సమాసనయులు, ar నస్రు 

సౌందర్యము మిక్కిలి భానించును. ఈ కధ "దర శు వచ్చుగవ్చుటికి నెళువ 

తెలు(గుళశ బ్రములు, వృత్త తములు వదలి పెట్టుట, అనంగా గీగయులు, సీసములు, 

కందములు  వచనములే వాడుట. ఈ శేచము రర్చించి క పందులను తో నెర 

యుటకు మార్గ మెర్చం చెను. ఈ లేనిపోని రదువ యలి న యత్న ౪ ర తల ని 

గుఖ్రములో కొంత నల్ల గానున్నవనుట. ఇది యాసర్భయాగకథ కొ యును ట్టు = 

అంత యఐద్దమూర రే 'యెవరును కల్పం చరు. డెవ|-పగితి మె కల్పిం (బడును. 

ఆ ద వము ఈ లోకమునందు దుష్ట జనుల యొక్క స్వభావ మై యుండును. ఈ 

రహన్యముతెలసినచో కథ |పసన్న మగును. దీనికి పొథాన్య మిచ్చి (వాయిట 

లోనే కథా పనన్నతకలుగును. ఈ సన్నత నెరుగుటకు కఏం|ఢుణు ల్ ఠఈోనారయ 

వలయును. లో నారయుట యనగా కథనిట్లు చూచుట. అచట [పయో 

గించిన వాక్యముల యొక్కయు. శ బ్లనుల యొక్క.లు, నంత రార్హము 

పరిళీలిం చుట. 

ఈ సర్పయాగ కథ పెద్దది. క్యదూవనితల మాత్సర్యము "పెంచి 

(వాయుటకు వీలులేదు. తత్కథాంశముల యొక్క వ్య క్తి కలుగుటకు క"లంది 

మా(తమే వాసి తక్కిన విషయముల మీదికి పోవలయును, 

ఇట్టి విషయములు మరియు పెంచి [వాయుటళు నీ కథ శాదు' 

వేరొక కథ కావలయును. ఇట్టి శిల్పమును విస్తారముగా చయుటలు 
నీకథలో తగినంత వ సు భాగము “లేదు, దినికి శగ్భిష్ట ఫరో, నలచగి[౫ 

కథయో వాయవలయును. 

—_భారతి 

రజతోత్సవ సంచిక. 
సర్వ ధారి. పుష్యము జనవరి, 1949. 

సంపుటము 25. సంచిక! 
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నన్ని చోడ కనీక్ళత కుమూగసంభవములోని మొదటి 'యొడాశ్వాసము 

లును వీఠికతోం గూడ (ల మానవ లి రామక్ళష్ణ కవిగా ఎ 1909వ సంవత్సర 

మున; దికటించిరి. ఆ పీఠికలో “ఇతడు (నన్నిచోడుండు) ( 940లో 

బాశ్చాత్య చాళుక్యులతో యుద్దముచెని రణరంగమున సిపాతు. డ య్యెను' _ 

అని యొక చోటను, ఈ కృతి నన్నయభట్టుకంకు నూజేండ్ల కు పూర్వము 

దెనను 1000 సంవత్సరములుగా నెవ్యరును గు రెఖుంగక యుండ. దట 

స్టంపం దనియు దీనిని నేనో మజియెవ్వరొ రచించి (గంథ |పాళ న్యముగ ౭౩ 

పా చేనుల పెర వ్యవహరింపంబ డె ననియు (గంధమును (బచుకింపక మును పే 

యొక వార్త పుట్టినది”. అని మజియొక చోటను (వాసి నన్ని చోడు(డు 

నన్న యభట్టుకం శుం | బాచినుండను నభి| పాయము వ్యకసటిచిరి . ఈ 

యభిిపాయము సరియయినది కాదనియు నన్ని చోడుండు నన్న యభట్టుకోం శు 

దరువెాతివాండుగాని. పూరుడు గాండనియుణ గొందయు. విమర్శకులు 

ప తికాముఖమున( (బకటించిరి. 1914 సంవత్సర ములో. గసుమూవసంభవము 

యొక్క 'యుత్త ర భాగమును |బకోటించుచు రామకృ్ళష్థక విగారు "పూరో దా 

వాత నిమర్శనముల. ఐ8ిశీలించి పూర్వ భాగ పీఠికలోని (వాంతలయందలి 

వేగమును గొంతవటజకు. ద గ్గించుక "నిర గాని నన్ని చోడుండు భట్టారకుని 

కంు బాచీను(డను వాదోమును మా|తము విడువలేదు. ఇటీవల శ) నడకుదుటి 

వీరరాజు వంతులుగారు రామకృష్ట కవిగారి మతము నవలంబించి యః 

మతమును ఖండించిన విమర్శనముల ఖండించుచు నొక వ్యాసమును ర కాథీ. 

సంవత్స రాషాఢమునందు వెలువడిన “శారదా” పష్యతికయందు. [బకటించి” 

ఇందును గుణించి నాయభి| పాయమును (బకటింపవలయు నని కొందణు 

భాసాభిమానులు కోరుటచేతను, నేనీ విషయమై కొంత పరిశోధన చెసి 

యుండుటం బట్టియు నింతవజకు జరిగిన వాద పతి వాద ముల. బరిశీలించి 
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నానిక్సి తాభ పాయమును దబుపం బూనినాండను. ఈ స తికా వొదములు 

ల 

౮ ౮ -రి శ = _ లీ ఎ 

గాబోలును చెన్న షి టణ ముని రాజకీయ" ళావాలలొ జరిగిన యౌొాం ౧ భామాథీ 
/ ట - 

పుట్టక పూర్వమే యనంగా 1910వ సంవశ్భురమున (సెఫంబరు నెలలో 

వర్లనీ సమాజ సంంవశ్సగకోత్సవ సమయమున నేన గాననాధ్య మం సహుగా 

నుండుట తట స్టీంచి యాసమయ మున “నన్నయ భట్టునకు. మూగ్వ్రము తెలుంగు 

కవు గుండిరా” యను విషయమును జగ్సించుచు నాసందగ్భాయున గగ 

చేడు(డు నన్న యభట్టునకు( దరువాలివా(డు గాని పూర్య్ణ(డు గాదని చెప్పి 

యుంటిని. కావున రామక్ళష్షుక సిగారి మతమును ఖండించిగవాగిలో నేను 

(వథముండ సె. అయినను బట్టుదలమాని, యిటివల జరిగిన వెద): నివా దములయు 

సాధ్యమగునంత వ టికు మధ్యస్థ థానముతొ విమర్శించి సణ్యమును నిర్ణయిం 

చుటకే యత్నించెదను. 

నన్ని చోడుని చరి[తమును చెబుపు బదర్థిములు ముండు భుమారసంజ్ల 

వమునందు- గలవు. అవీ; పథమాశ్య్వాసములోని 59, D4, 55 సంఖ్యలు 

గలవి. వీలెవ పద్య మువలన నన్ని చోడుండు “పాంకనాంటియం దిటువది యొ p- 

వేయిటి కదీశుండునా6" జను చోడబని కిని” ”" పావాయాన్షయాంబర శ థి"రేఖ 
(7) 

యెన గుణభాసిని (శ్రీనతికి”ని, దనూజుం జె నటును, 5శీవ :'ద్యమువలన నత 

“డెరయుారి కథధివలొొియు. “డంక ణా దిత్యుండు”' ననియు, లలివ పద్యము 

వలన నత(డు “కాళ్యనగో తుండుగు, * “మి తెన్న్సయ శఖరుండు” నని 

యును గనంబడుచున్నది. 

కాలనిరయమునకు(. బూర్వుము కవి యిదేళమువా6ఓ " నిర్ణయిం; 
ర్స్ వ 

వలనియున్నది. ఈ చర్చ కవతారికగా చీడరాజుల వృజళా౦శ మించుక 
అటో 

విచారింతము. చోడ రాజులలో అరవచోడు లనియు, ఆంధ చేదు లన్రీయు 

రెండుళాఖల్ల బా రున్నారు. ఈ యిరువురకును కొరి కాల చేడు డను నాొతో(6 

డెక్కండి మూలపురుషుండు. కరిశాలుని కాలమందును పిదద మణీకొంత 

కాలను వబకును అరవ చోడులు తిరుచునాః లి కిం జేగియున్చ ఒ,రంయయఘూంరను 

నూరు రాజధానిగా జీసీకొని కొంత (దావిడ దేళవును చాలించునుండి, 

కాల|కమమున షల్ల వరాజులను జయించి "కంచి రాజధానిగా నొనర్చుకొెని 

వేళ దేశమంతంయు శీలిరి. వా౦ంలోల గెంద అాం( ద 'చేళమునకు వచ్చి, 
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తొలుత కచపమండలఅము నందలి బాత పి యను గామము రాజధానిగా, 

'జీవీకొని, త|త్చాంళ దేశము పారించుచుండి, (కమ కమముగా సము[ దమ. 

వలుకును వాక్, ఒలు తెగ ల యొక తగ -వా రిప్పుడు నెల్లూంను వేరుగ 

విక్రమ సింహపఫురమును, 'వజటొోక తెగవారు నెలూరిమండలములోని కందు 

కూరును, మజీయొక శాఖవారు గుంటూ.ఏ మంచతలమునందథి కొణిదెన 

యను గామమును రాజధానులుగాం౭ చేసికొని యాయా | సొంతములందలి 

దేశమును జాలించుచుండిరి. ఈ యాం | ధచోడుల కిటీవల దక&ిణరేళముతో 

సంబంధ మేమియిు లేకపోం.నను తాము కరికాల వంళమువారమని చెప్పు 

కొనుచుండుటం బట్టి ఒరంయూారు పురవరాధీశ్వర "బంకణాది త్యేత్యాది 

పూర్వుచోడ విరుదముల( బెట్టుకొనుచుండిరి. ఇది యంతయు శాసనమూల 

మున స్పష్ట వడుచున్న నిర్వివాదాంశవమ'. నన్నిచోడుండు అంధ చోడుడా 

లేక అరవచోడుడా * యని విచారింపవలని యున్నది. పూర్వూభాగ పీఠికలో 
రామక్ళన్హ కవిగారు " 'ఇశ(డు శ వెరితీరమున నొరయూరను పట్టణము రాజ 

ధానిగా గోచావర్ సంహళశమధ్య దెశము నేలెను'__అని (వాన చానీవె 

బుట్టిన ఖండనములను ఏమర్శిం చుకొని యుత రభాగ పీఠికలో “ఆం 

చోడులు 'కారిత కా వేరీతీర కరికాల చోడవంశ జ లగుటయు, నొరంయూరారి 
పురవరాధిశరు లఅగుటయు. జోశ శాసన విఖ్యాతాంశ ములు. అయినను నన్ని 

చోడుని వర్ణనము నించుక చక్కయా నాలోచించినచే నత. డెరయూరిశే 
పరిపొలకు6 డనియుం గేవలము కుల కమాగత బిరుద మును బిర్కొాన్న వాండు 

“ాడనియు. దోయక మానదు.” అని (వాసీరి. మొదటి పీఠికలో నాం|ధ 

చెడుల మాటయే తల "బట్టని రామక ష్ట్ర క విగారు శెండవ పీఠికలో నట్ట వా 

రున్న ట్టులె గాక వారందటు నన్ని చేడు(డు చెట్టుకొన్న కుల|కమాగత విరు 

దముం బెట్టుకొనుచుండి రని కూడ నొప్బుకొనవలనసిన వారయ్యునుం జిట్టచివరి 

మాటలో నన్ని చోడుని రాజధాని ఊమయొరయూరే యని సిచ్చాంతీకరించుట 
వింతగా నున్నది. వింత యేల? వట్టినపట్టు విడుచుట కష్టముగ నా ! 

నన్ని చేడు(డు | చావిడ్యు డనుటకం చె నాం్యధు. డనుటశే హేతువు 
లక్కువగా. గనంబడుచున్నవి. అవి యేవి యనలా : (DD (దావిడ 

చోడ వంశావళిలో నెచ్చటను నన్ని చోడుం డను పేరుగాని, చోడబల్లి యను 
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చీరుగాని కానరాదు. (ప) ఈనామము లాం|గచోళ వంశావళుులో. 
2 

ణా గ చున్నవి. (కీ) నన్ని చోడుండు | చావిడుండే యయి 
చెక్కు ఆవుల గన్ఫట్టు ర్న (5) చ్ ' 

నచోం గుమారసంభవము వంటి |పౌథ కావ్యము రచించుటకుం జాలినంత 

యాం|ధభా మొవాందిత్య మలవడుట దుర్ల భు. 

ఆ యీ కారణంబులం బట్టి నన్ని చోడు. డాం ధచిడుండె యని 

నిశ్చయింప నలనీయున్నది* రామకృష్ణ కవిగారును "రెండవపీఠికలో నన్ని 

చోడ నామముగల శోననములం బేర్కొని “వీశెల్ల రును [క.ళ. 550 మొదలు 

1210 లోగా నుండినవారు. వీరిలో నెవ్వండు కుమారసంభవ కావ్యకర్త యో 

నిర్టార ణము సేయుట సులభనాధ్యము కాదు” అసి (వాస్ిరీ, దినినిబట్టి 

కుమారసంభవక ర్త యాం[ధచోడుందే యయి యుండవచ్చు నని రామకృష్ణ 
అటి 

కవిగారొప్పుకొన్నట్లు స్పష్టపడుచున్నది కదా ! నన్ని చీ*దుండ”0 ధచోడుండే 

యనుట కిన్ని హేతువులు కనంబడుచున్నను నాత6 దిరయూరునం దె 

రాజ్యము చేసెననుటకుం బట్టుదల యే ముఖ్య కార ణము. ఈ కారణమునగ ( 

గారణ మైన “రరయూారి కధిపతి” నను నన్ని గోడ వాక్యము రగు గి 

పురవళాధీశ్వర” యను బిరుదమువలెనే యర్థ వాదముగా [గహింగవలనీ 

యున్నది. నన్ని చోడు( డాం ధుండె యెనను దశిణదెళమును జయించి. 

యొయూారిలో రాజ్యము చెపియుండునని "రామరక*ఇవరవిగాగరు గాని, 
లం 

తత్సకము వారుగానీ చెషృవచ్చును. కాని యట నుట "5 ౩ భారము 

లేమియు లేవు. కావున నర్వ విధముల నన్ని చొడు. డాం|ధ సీ ”"దుంద నియే 

వీచాం తీక రింగవలసి యున్నది. 
ధి 

అం|ధ చోడ శాసనములలో (6 'బక్కూరు నన్ని చోడులు క నంబడుచు న్నారు. 

కుమార సంభవక ర్త వీరిలో 'నెవ్వండై యుండునో నిర్ణంయింగవలసియున్న ది, 

ప తికలయందు _ాసీన విమర్శకులు శాసనముల విమర్శించి, యొక్ కు 

రొకౌక్క శాసనము | పమాణము వేసికొని యంధటు నేక గీవముగా నన్నీ 

డుండు నన్న యభట్టునకు దరువాతి వాడని నిశ్చయించిరి. కశ, విరేళలింగము 

వంతులుగారుగూడ నిళ్లే యభిపాయపడిరి. వీకందణి వాదములనువిమగ్శిం చి, 

వీరాధారములుగా? దీసికొన్న శాసనములు సగిగా? బట్టలేదని కీర రాజుగారు 

ఖండించిరి. ఈ ఖండనము యు క్తి యు క్షముగా ఘన్నదనియే నాయఖి పా 
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యము. వీరు నిరాకరించిన శాసనము లేవియు. గుమారనంభవక రకు సంబంధిం 

చినవి కావు. అతనికి సంబంధించిన శాసనము ద్ద చెజబుకూరు శాసనము 

శాసన మొక్కాటియే. ఈ శాననమును బ| తికలలో సీ విషయము చగ్చెంచిన 

విమర్శకులు చూచినట్లు లేదు. రామక్ళష్టకవిగారు మా(తము చూచినట్లు 

వారి రెండవ పీఠికవలన6 తెలియుచున్నది. ఈ శాసనము నాధారము 

వేనికొనియే 1910 వ సంవత్సరములో నేను నన్ని చేడుండు నన్నయ 

భట్టునకు( బూర్వమువాండు "కాండనీయు, సుమారు నూయు సంవత్సరములు 

చున్నది ”-అని యభి పాయపడియుంటిని. తరువాత వాడ నీియు స్పష్ట 

ఈ శాసనము  గుంటూరుముండల మునందథి వెద్దచెజటుకూరు గామములో 

నొక 'ప్రిలో నున్న రాతిమీంద6 జెక్కబడియున్న ది. 1897వ సంవత్సరములో 

రాజకీయ శాసనాధి కారులు ( Government Epigraphist ) సంపాదించిన 

శిలాశాసనములలో నిది 24కి వది. దీని | పతిబింబము నాయొద్ద నున్నది. 

పఏీరరాజుగారు చూచినారు. ఇవరులవ్వ రైన. జూడ (గోరిన చోేం జాడవచ్చును, 

చు (సతి బవింబమునుబట్ట _వాసిన (నతి యూ 'వ్యాసమున కానుబంధ[సుగా. 

దికటించుచు నందులోని విషయ మిచ్చట సం|గవాముగా( జూాపుచున్నా( 

డను. కరికాలాన్వయమందు చొడబల్లి నృపుండు పుళ్లు ననియు, నతనికి 

నన్ని చోడుండు, నతనికి నూరభూపుండును కొడుకు అనియు. సూరభూపునకు 

ఘంటకారనృపుండను తమ్ముండుండె నియు, ఘంటకారునకు చోడ మహో 

'దేవియందు మల్లి, దేవన్ఫపుండుము, మల్లి దెవునికి మహాదేవియందు నన్ని 

చోడుండును, నన్నిచోడునకు గంగా దేవియందు మల్లి దెవుండును. గొడుకులు 

పుట్టి రనియు, "రెండవ మల్లి దేవుండు కాకతీయగణపతి దేవునకు. బుణ్యముగా 

పరిదహూండి యను గాముము నికువుర ( పెద్ద చెటుకూరు) మందలి 

ఖీ మేళ్వరస్వామి కిచ్చె ననియు నీ శాసన మందున్నది. వంళావతార 

వర్ణన మయిన పిదప “న్వ స్తీ చరణసరోరువా. విహిత విలోచన. |త్రిలోచన 

పముఖాఖిల పిథివీశ్వర కారిత కా వేరీత్రీర కరికాలకుల రత్న (వది పొహిొత 

కుమార గజాంకుళ కందుకూరి పురవణేశ్వర కాశ్యరణే | త పాక నాంటి విషయ 

వక వింశ ది సహ| న గామా వనీవల్ల భ భయలోభధుర్గ భ పత్య'ఈ్నాకర నామాది 

సమ న్త ళన్సీసహిశం” అని రాజ[సళ స్థికలదు. చాననును వర్షించుటలొ 
జాల 

“క్రమ ద్గణపతిక్మేళ 8 పరిదపూండి మిమం పునః భీమేశ్య్వరాయ దెవాయ 
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పొచాదాచం[ద తారకం" అని చెప్పి తిరిగి "“బపహుభివ్వ౯ సుధాద త్రా బహాఖి 

శ్వానుపాలి తొ యస్యయన్య యదచాఖూము స్త స్యతన్య తదా ఫలం ఇతి 

సం చింత్య మళ్లి చేవ చోడ మహారాజ సమధిగత పం చమహ*ళ బ్ర మహామండ 

లేశ్వర పీరరా కేంద కాకతియ్య పతి మహాతిణీశస్య “ధక్మాత్స ౯౦ 

[కితం” అని చెప్పంబడి యున్నది. దీనినిబట్టి చానక్వర్తయగు మ భి "దేవుండు 

కాకతీయగణపతి దేవరాజు నొజ్జ కు లోవడిన సామంత రాజనియు, నా గణపతి 

దేవునకు. బుణ్య మగునట్లుగా దానము చేనిననియు దేలుచున్నది. ఈ 

శాననమునం దిద్దణు నన్ని చోడులు న్నారు. అందు మొదటి నన్నిచి చోడు౭డే 

కుమార సంభవక "క్రయని సహృాదయులగు పండితులకు దోపకమానదని నా 

నమ్మకము. తల్లి “శేరు లేకపోవుట తప్ప శాననమునకును గుమారసంభవము 

లోని పదమునకు ) నన్ని విధముల నరిపోవుచున్న రి. శాసనములో. దల్లి "పేరు 

లేకపోవుటయొక దోషముకాదు. తల్లి "వేరు కూడ నున్న దనుకొందము. 

అప్పుడు మొతము త ల్లిదం్యడుల -పేళ్ళును దన పేరును సమానములుగా 

నున్న వారిద్ద యుండంగూడచా యనువాదము రాకుండునా * కుమార 

సంభవ కర “యుకంకే యనికూడ నుండిననట్టి యాకేపములు రాకుండునే మో! 

అట్టి శాసనములు లేనిచో గవి కాలనిర్లయ మసాధ్య మనుకొనవలయినా? 

శాసనములోని మొదటి నన్ని చోడుండే కుమార నంభవక ర్హయని నిశ్చయించి 

యాతని కాలము నిర్ణయింతము. 'దీనికి. బూర్వము రామక్ళష్ట కవిగారి 

యససిజ్హాంత మొకటిఖండింపవలసీ యున్నది. పూర్వఖాగ పీఠికలో రామకృష్ట 

కవిగారు “తండు (నన్ని చోడుండు) కీ.శ. 840 లోంచా శ్చాత్య చాళుక్యులత్లో 

యుద్ధముచేసి రణరంగమున హాతు( డయ్యను” అ అని నిరంకుశవుగా . (వనీ 

యు తర భా గవీరిక | వాయునప్పటికిం బూర్వాపర విమర్శనము కొంత చేసి 

కొని శాము మొదట (వాసిన (వాంత నిలువదని తెలిసికొని “ఒక నన్ని 

చోడుండు పాశ్చాత్య రాజులచే రణరంగమున కీ. శ. 840లో నిహతు( 

డయ్య "వని మార్చినారు, ఇప్పు డై నను దమకా శాసన మెచ్చట లభించినదో 

చెప్పియుండ లేదు. కావున నీ [వాత నిరాధార మే. ఇక "పెద్ద చెటుకూరు 

శాప్రనకాల నిర్ణయములోనికి దిగెదము. 



గి సారన్వత వ్యాసములు-| పథమ సంవుటము 

చోడబల్ని 

నన్ని చోడుండు 

| 
| 

సురరాజు ఘటం కారుండు 

il మల్లి "దేవుండు 

2 నన్ని చెడుండు 

వ మల్లి దేవుండు 

రెండవ మల్లి దేవుని కాలములో శాసనము పుట్టినది. శాసన కాలము 

చెప్ప(బడి యుండలేదు. కాని యూహించుట కాధారములున్నవి. కాకతీయ 

గణపతి దేవునకు. బుణ్యముగా మల్లి దేవుండు దానమువేసిను. గణవతిదేవుండు 

1120న శశాబ్దము మొదలు 1182 వ సంవత్సరము వజకు 62 సంవత్సర 

ములు రాజరముచేసెను. కంత కాలము రాజ్యము చేసిన పిదవ నీత(డు 

కమ్మనాండు. పాకనా(డు జయించి స్వాధీనము చేసికొనెను; పాొశనాంటి 

చేడులందలు నీతని కాజ్ఞావ ర్తులయిరి. ఈతని నా|శయించియే తిక్కన 

సోమయాజులు తన యేలికయెన మన్మనిద్దికి రాజ్యము తిరిగి సంపాదించి 

చెళైనని సిద్దేశ్వర చరిత్రము చెప్పుచున్నది, ఈ గణపతిదేవుని నాంటి శాసన 
౮“ ములు కమ్మనా(డు నం దచ్చటచ్చటం గలవు. గుంటూరు మండల మందలి 

ఒంగేలు తాలుకాలో దయ్యాల వూ రను |గామమును “శక్రవర్ష ౦బులు 

౧౧౪౦ |శాహి (శ్రీమన్మవోమండ లేశ్వర కాక తియ్య గణపతి దేవ మవోరాజులు” 

(ావ్మాణా|గవోరము నిచ్చినట్లూక శాసనముకలదు. (చూ. Nellore Insc- 

riptions No. 17 of Ongole). గుంటూరు. మండలములోని కొణి'దెన 

శంక రేశ్వరస్వ్యామి యాలయములో నున్న యొక శాసనములో “ఒరయూరి 

పుర వరాధిశ్వర సూర్యవంళోద్భవ శకాశ్యవగో[త అంక ణాదిత్య జగనొబ్బ 

గండ కీర్తి నారాయణ నమన్న (పళని సహితంబు (శ్రీమన్మవోమండ లేశ్వర 

యోపిలిసిద్దన దేవ చోడమవోరాజులు స్వస్తి శకవర్షంబులు ౧౧౪౬ గు తారణ 
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vue డ్రా లే శం| కవారమునం గమ్ననాంటిలోన సంవత్సర 5 రి కళుద్ద @) యేకాదశీ ఏ కవా శ్ర 

నిజరాజధానియెన కొట్టియదొన (శృీశంక 'రెళ్వర మవో దేవరకు గణపతిమవో 

రాజునకు ధర్భుముగా వావిర్భలి యర్భనలకు నంగభోేగ రంగభొగాలకు నం 

దుల మొగడ చెలువు చేవభోగ మా చం! చార్శ_ఈారకను సర్వాకిరహిరివకర 

ముగా నిచ్చితిమి” అని యున్నది. ఈ శాననను 1899వ సంవత్సర ములో 

శాననాధికారులు సంపాదించిన కిలాశాననములలో 1రిశివది. వీనినిబట్లి చూడ 

-వదవెటుకూరు శాననము 1140_వ శ తాబ్ద[పాంఠముదని రయూహొంచుట 

యాశేపార్ష ముగానుండదు. రెండవ మల్లి దెవునకును మొదటి నన్ని చోడు 

నకును, నడుము నాలుగు తరముముగలవు. చరిత కారులు శరవమున కిగువది 

యెదు సంవత్సరముల _ లెక్కను గణింతురు. రెండవ మల్లి దేపుండు 

శ 1140_వ సంవత్సర | పొంతమువా( డెనచో [బథమ నన్ని చో 'డుండు 

శ 1040 వ సంవత్సర |పాంతమువా( డగును. అనంగా నన్న యభట్టారకున 

కించుమించుగా నూ జేండ్లి టీవలివాం డగును. ఇతర శాసనముల నాభారము 

చేనీకొని (వానినవారి సిద్ధాంత ముకూడ నించుమించుగా నిదియే. ఘట్టకుటి కా 

పథాత న్యాయముగా నెట్లు చూచినను నన్ని చిడుండు నన్న యభట్టునకును 

తిక్కన సోమయాజులకును నడిమివాండని తేలుచున్నది. ఇదియే నిభ్రాం తము 

శ్వానన సావాయ్యముచేత నన్ని చొడుండు నన్న యభట్టునకుం బూర్వము 
వాడని రుజువు చేయంజాలక, 'రామక్ళస్ట్రకవిగారు “ఐక నన్ని చోడుండు 

నన్నయ భట్లాదులకం చుం | బాచీనతరుండని కుమార సంభవములోని వ్యాక 
రణచ్చందో విశేషపూర్య పెద పయోగములు సహ సముఖముల ఘోషించు 

చున్నవి” అని ద్వితీయ పీఠికలో (వాసిరి, దీని కనుగుణముగా వీరరాజుగా 
రును “ఒక కవికాలమును నిళ్చయించుటకు నిరాెపేకములె న శాసనాది 
ద్భృష్లాంతము 'లెవ్వియు లభింపనీనా(డు, అతని క విత్వమునుబట్టి యాతనీకాల 

మును నిర్ణయింపవలసియుండు ననుట చార్మి తక వత్త లకు నూత్న విషయము 

గాదు. ఇప్పు డడ్దానింబట్టి యాంత జన్నటి వాండై యుండునో కను 
గొందము అని (వాస్ కుమార సంభవమునుండి కొన్ని భాగముల నుదావా 

రించి వానినిబట్టి నన్ని చోడు(డు నన్న యభట్టుకం బు నముందు'వాండే యని 
నిర్ణయించుకొని. _గం థ భామనుబట్ట (గంధ కాలము నిర్ణయించుట సత్సం 
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పచాయమే. కాని యా భాష [గ్రంథకర్త (పయుక్నమనంద గినదిగా నుండ 

వలయును. అట్ట నమ్మకము లేన్లిచి * నా భాష | పమాణము కానేరదు. "రామ 

కృష్ణకవిగా రచ్చు వేయించిన కుమారసంభవము భావ కొన్ని కొన్ని తావు 

లందు. గవ్మిపయుక్త మయినది కాదేమో యని యనుమానింప నవకాళశము 

కలదు. [గంధమునకు మాతృక యేదియో (వథమభాగ పీఠికలో రామకృష్ణ 

కవిగారు చెవ్చియుండవలేదు. _ ద్విత్సీయభాగ పీఠికలో “కుమారసంభవ | పేతు 

లలో నొకటి నాకు నై జాముఠాఖ్యమ్తునం |వాచీన శానన ళోధనార్హము పోవు 
చుండ6గా. గర్దాట చేళమున'నే లభించెన్తు. తక్కినవి "రండును కుద్ద (దవిడ దేశ 

ముననే యగపడియొ” నని తమకు మూండు [పతులు దొరికినట్లు (వాసిరి, 

శ్రీని యయ గాక్తుమ్లు లం 'దేయై గృహాన్తులవలన 'సయ్మేపతులు లభిం చినవో 

ఇెల్లుస్త రె 8. ఆ | ప్లత్తులు కావలసినవారు జూచుట కవకాళము కలుగునట్లు 

రాజ్ఞకీయు పున క భాండాగారమునందు(గ్లాని, యాం ధసాహిొత్య పరిషత్చున్న క 

భాండాగారము నంద్లుంగాని, వానిని. బోలు మణి యొక పుస్త కాలయము 

నందుంగాన్లి య్లుండ్రవలనసి యుండెను. అట్లును జేయల్లేదు. 

లోకమంతకు. ెలిసిన తాటియాకు (పతియొకటిగలదు. అది తం౦జా 

వూరు మవోరాజా సర్ఫోజి సరన్వతీమహాలులో నున్నది. దీనికి. | బతియొకటి 

రామక్ళష్థ కవిగారు (వాయించుకొన్నా రనుట నిశ్చయము. అట్టిచొ 

"ామక్షృన్లకవిగా రీ (ప్రతిని న్మరింపక పోవుటకు. గారణమే మున్నదొ తెలి 

యదు. తంజ్రావూరు ేరైనను రామక్ళష్ణకవిగారు తలపెట్టలేదు. తంజా 

వూరు 'ప్రతికిని, రామక్ళ స్థ కవిగారి పతికిని బాఠ భేదములు పలుతావుల. 

గనంబడుచున్నవి. వానిలోంగొన్నిటి నుదావారించెద. 

1. 1 ఆశ్వాసము. 2 పద్యము. 

“వారు డాధిగ సకలచరా, 

చరమయ్లజీవాళ్లి నెల్ల సతతము గామా 

తుర్గుల్లుగ వల గతిం జేసిన, 

మరు డీవ్లత మజ్లల వశ్యమతి మత్క్బృతికిన్ 09 

రా. క్ళ. పాఠము. 



మూూఆతవ పాదమునందు “వ 

వి ఉశాంనము, 

శశి 

(శ్రీవీఠంబున 
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శగతి” యని తంజూవూరి పాఠము. 

14 పద్యము. 

నిడుతన 

(శిపొదుకలందు వాలి "నీవించద నే. 

బాపవాతి( "జప్పి పుణ్యం 

ఇాపాదింపంగ 

“ శృీపీఠంబున 

మలి కారున డేవున్ 
(౧౧౮ మ! 

జాశారొ. కృ. పాఠము 

నిడుకొ ని, 

(శ్రీపొదుక లర్భలిచ్చి చేవించెద నే. 

జాపవాతి (6 చెపి పుణ్యం, 

జావాదింపంగ మలి కారునదేవున్ .” 
౧ జు 

ఒ-తం0. పొరఠరము,. 

8. 1 ఆ 28 పద్యము. 

“మును మార్షకవిత లోకం 

బున వెలయం(గ బేళికవిత. బుట్టించి తనుం 

గు నిలిపి రం|ధ విషయమున 

జన సత్యా శయుని తొట్టి చాళుక్యునృవుల్ . 

రొ. క. పాఠము 

“మును మా ర్లకవిత లోకం 

బున వెలయ(గ చేశికవితం బుట్టించి 'అహకుం 

గున నిలిపి రరి|ధవిషయం 
బున జన జాళుక్య రాజు మొదలుగ( బలువుర్ ” 
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4 1 ఆ. 41 పద్యము. 

“" వుదహున సత్క_పి కావ్యము, 

నదర6గ విలుకాని పెర్టనమ్మును బరవ్యా 
ట 

ద్భెద మై తల యూపింపని 

యది కావ్య మె మలరి పట్టిన దియుం నగరము.” 

రా. కృ. వారము, 

నాలవపాదమునందు _ “యది కావ్య మె మణియు బట్టనదియ 

నృర మె.” 

ఎ--తం౦ం. పాఠము. 

5. 4 ఆ. 982 పద్యము. 

“నలి మొగ్గలు విరిపువ్వులు, 

సలలిత మయి చూడ నొ జంవక మృతుశ్య 

జ్వలరుచి రేవగ లూరక, 

వెలిగెడు నుర్దిప దీషవృతము వోలెన్ .*” 

రా. ర, బాఠము. 

\ 
“వలి మొగ్గల విరిపువ్వుల, 

సలలితమయి చూడనొ-ప్పె. జనువక (జంపక మత్యు 

జ్వల రుచి రేవగ లారక 
వెలిగెడు నుద్దిపదీప వృతము వోలెన్, 

_..-త౦. వొఠము. 

6. 10 ఆ. 149 పద్యము. 

“వడిం (దిదశాలి నోర్చు డొక వావిరి వీరముగా౭గ రజ్జు చె 
ప్పుడు నది నీవు చేసిన తపోవిభవంబున న్దగర్భుచే 

“= బిడనీన విద్య గాక 99 చి కీ ann వై కై భక వచ్చిది త 



నన్ని చోడ కవికాలము ల్ల్ 

“వడి. |దిదశాలి నోర్చు డొక వావిరి వీరము గాంగ రజ్జు బెప్పుడునది.” 

_--త0. పొఠము. 

7. 10 ఆ. 158 పద్యము. 

“ఏం డమి సేయు. బంచిన 

వాం డుండ(గ నిక్క మునశకు వధ్యుండు గానా 

ఖండలు(డు గాక యేలన 

వాం డుండగ నేమిసేయు పరికరమనిలోన్ .” 

ఎరా. కృ. వారము. 

“ఏీం డేమీ సేయు. బంచిన, 

నాం డుండ6గ నిక్కామునకు వధ్యుండు గా నా 

ఖండలు(డు గాక యేనసిన 

వాం డుండగ నేమి సేయు వరశర మనిలోన్.” 

—_త ౦. పాఠము. 

8. 12 ఆ. 42 పద్యము. 

“నిరుబుతి వారిమాయల కనిం (బతిమాయ లొనర్శ్భి” 

రా. ర్చ. పాఠము. 

“నిరుతి (యు) వారిమాయల కనిం [బితిబాయ లొనర్చి” 

-ా-తం౦. పాఠము. 

ఇట్టి భేదము లనేకము లున్నవి. కొన్ని తావులందు తంజావూరి పతి 
లో(దప్పులుగాను సంశయాస్పదములుగాను నున్న పాఠములు కవిగారు సవ 

రించినారు. కాని నవరించిన భాగములకు గుజుతు లేవియులేకపోవుటచే 
మూలపాఠము లవ్వియో కవిగారిపాఠము లవ్వియో తెలిసికొనుట కాధా 
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రములు లేకున్నవి. కొన్నిచోటుల మూలమందున్న చక్కని పాఠముల 

నెతీంగియో యుజుంరగక యో కవిగా రనవసరముగా మార్చినారు. ఈ పాశాం 

తరముల నితర్మ పతులనుండి తీసికొని రనుకొనుట కట్టి పతు లున్న వనుకొన్నను 

నే|పతిలో నే పాఠమున్నదో కవిగారు నూచింపలేదు. మనకువలెనే కవి 

గారికిని తంజావూరు (పతి యొక్కటిమా[త మే లభించి యుండునని యూ 

హించుట కొక పాతువు కనంబడుచున్నది. తంజావూరు (పతిలో నేకాదశా 

ఛ్యాయమందు నలువదియా అవ పద్యము పిదప నిట్లున్న ది. 

వృ. తనకని చాప కర్ధికి నుధామయ పక్వఫలంబు లిచ్చునొ 

లిన కొనుకాలి వహ్నికి. జలింపక మార్కొన నిల్చి కాలు నీ 

మనుజులు కొంద జాయడవి |[మాయుల కంకును కష్ట మన్చి వెం 

చుం జాగియు నేననియ తలంచు లోభి యెప్పుడు ననికిన్, 

క. జాననియ తలంచు వీరుండు | 

పాననియ తలంచు( బంద్ద సరివెట్ల కునున్ * 

ఇందు మొదటి మూడును జంపకమాలా వృత్త వాదములు. తక్కినపి 

కందపద్య భాగములు. రామక్ళష్టకవి గారికి నింతమా[తమె దొరకినదిగాని 

లోపించిన భాగములు దొరకలేదు. వేణువేణు (పబేశములందు దొరకిన 

మూండు (పతులలోను నొక్కాచోటనే లోపము లుండుట చితము. 
/ 

ఈ కారణములంబట్టి రామక్ళష్షకవి గారి పాఠము లన్నియు |బిమాణ 

ములు కానేర వని చెప్పవలసి యున్నది. 

నన్నయాదుల కవిత్వమునకు( గూడ నీ దోషము పట్టియే యున్నది. 

కావునం జాఠములం. జక్కుంగం బరీక్షించి కవ్మిపయు క్క పాఠము లనందగిన 

వానిని మాత మే | పమాణములుగా (గహింసవలని యున్నది. అట్టి పాఠము 

లున్నను నన్ని చోడు(డు నన్నయభట్టారకుని కంచు. బూర్వుం డని చెప్పం 

'జాలవు. రామక్ళష్ణకవిగారును. వీర రాజుగారు నుదాప "రించిన (ప్రయోగ 

ములు నన్నిచోడుండు |పాచీనకవి యనుటకే వనికివచ్చునుగాని యాత (డు 
నన్న యభట్టుక ౦ ఇ బూర్వు.( డనుటకు( బనికి-రావు. నన్ని చోడు(డు (పావ్ 

| 



నన్ని చోడ కవికాలము 

కవి కాండను వాలెవరును లేరు. 

ర్ 

ఆత (డు పా చీనకవియేగాని నన్న యభట్టు 

నకుం దరువాతివాండు ; తిక్కన సోమయాజులు ముందువాండు. 

ఆనుబంధము 

క్ 
గుంటూరు జిల్లా వెద్ద చెజటుకూరు గామములో నొక ' వీధలోనున్న "రాతి 

మింది శాననము | (2498 of 1897 

| వాహ్మీపతిస్సోభూం || 

చాన శాయ్య ౬ గురక 

స్వం నిరూపయన్నివా 

తన | తస్య తా, దిగ్వి ధా 

దంగాదోద్య౯యాత్త శ్రియా 
ది యి 

న్వ్వయః | త|తనూయ్యో్యకా 

న్నను స్త స్మాదిక్వాకు_స్త 

త్కు_లే| నిపః అదేవీత్క 

రికాలాఖ్య చోడ స్త 

స్యాన్వయే జని | చేడ 

బల్లి నిప_న స్మానన్ని చోడ 
_సదాత్మజః | నూరభూస | 

స్సుత న్తన్య రాజరాజమ హీ 

(నిపోవాంశార. శంకర? | తన్య 

చోడమవో దేవీ [సియాత 

తనయోన యీ ॥మ లి చేవ 

నిపో (నివాయ శ్రగికా తధమ్మాకా న్య 

లియ్య తా | తన్యకాంతామవాో 

దేవీ నన్నిచోడ న యో న్ఫుత 

8! న్య|గహీ దుగ వీరారీ న్య గ 

హీద్విజయ। శియం॥ గంగా బే 

వీ పియాతన్యయోా దేళమ 

తిచకమె | తాభ్యాం భూచ క 

శ కో భూన్నల్ని దేవ మహీళ్వర'ః 

ధమ్ము ౯ సంస్థాపనా రాయ గా (0) 

"గేయః కలియుగే పునః॥ స్వ 

న్ని చరణ సరోరువా విహితవి 

లోచన |శ్రెలోచన | కముఖా 
ఖల |పిధివీశ్వర కా రిత 
కావేరీతీర కరికాలకుల 

రత్న|పదీపాహిత కుమార 

గబాంకుళ కంద్లుకూరి పు 

రవ'రేశ్వర కాళ్వవగ్యోత పా 

కనాంటి విషయ పకవీంళ 

తిసవా[స| గానూవనీ వల్ల 

భభయలోభ దుల్హ్లకాభ సత్య 

ర త్నాకరసామాది సమస్త [వ 

| ళసీ సహితం (శీమన్మవో మ 

౦డ లేశ్వర మల్లి చేవచోడ మ 

హారాజ్ఞాపురాణస్యాయమీమా 

ంసాంగ మి|శత వేద ధమ్మ ౯ **స్తా 
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యు వ్వ౯ దాద్యష్టాదళ విచ్యాస్టా 

ననవళతో తర నవా 

(నభా గపరిపూన్న ౯ 

వళ తాగ్ని హో తాలంకా 

రవమాదిగుణగ 

ణళ భి లేడు! గామా 

గవోర (శృవద్దజామా 

నాయ (శ్రీఖీ మేశ్వర 
"దేవాయ అంగభో 

గాతడాం డగాంబికా 
టా a) 

నంద నేన నూరాయ 

నేన పూర్ణకాద తప 

రిదపూండి నామ 

(గా మాష్ట దిక్నీమా స 

మాత సృవ్వ౯ కరిపరి 

వోర మాచం| దాక్క౯౦ద 

p రీ టా 

తోక తత న రాష్ట్రకూ 

ట| పముఖా౯ కుటుం 

బిన నస్సమావూ యే 

త మాజాపయతి పి 
య అ 
దితమ నువః శ్రీమ 

ద్లణపతిశ్ముశః పు 
గ) ॥ 

రిదవూం౦డి మిమం 

పున; ఖీ మేశ్వరాయ 

సారస్వత వ్యాసములు-| పథమ సంపుటము 

దేవాయ (పాదాదాచ 

౦ ద తారకం | బహు 

భివ్వజా ను ధాద తా బ 

పహుఖిశ్వానువాలి తా 

యస్యయస్యయ 

దా భూమి _స్పన్యత 

స్య తదా ఫలం ఇతి 

సంచింభ స్ మల్లి దేవ 

వేడమవాశాజాన 
ఇ 

మధిగత పంచమవళ 

శ బ్రమవోమండ లేళ్వ 

ర వీరరాజేంద శాక 

తియ్యగణపతి మవా 

మోణీళన్యధమ్మా౯త ౯ 

౦|కితం | స్వ దశా ది 

గుణం పుణ్యం ప పర 

దత్తాను పాలనం 

పరద తాపవో గె 

ణ స్వద త్త ౦నిష్ఫల 

ంభవేత్ ॥స్వద అ (0) పర 

ద'తాంవాయోవారేత 

వనుంధ'రా (0) షష్టివ్వజ-మ౯ 

సవా నాణి న్స్టాయా 

(0) జాయే కిమిః॥ 

---ఆంధ సాహిత్య పరిషళ్చు త్రిక. 

సంవుటము 1ళ8ి. నంచిక లె_4. 

(ర కాతీ- -(శావణ- _ కా చ్రీక) (1929 . 



ర ఇచ ఒల్య 

భీ గడియారము నోంక ఓళషళొ (స్త్రి 

తిక్కాన కావ్య నిర్మాణ వె భవ మనంగా నదియుక అఖండ భబ్ది 

నె ంచ సృష్టి_ ఊహోతీత భావనా (పపంచ చై తన్యము _ వాద యోన్ని ద 

క శానుభూతి పర మార్జి ము. రొందటు దాని బాహ్యూనె" ౦దర్యమున్దాలె 

విస్మయ వికచనేతములతో దూరగూరాన నిల్చినవారు పోంగాం గొందటు 

లోనికి. జొచ్చి పదపచార్హ నిర్వచనముతో, భావ తాత్పర్య సెవచనముతో 

ధన్యు లై నవారును గలరు. కాని, చాని ఆంతరిక సౌందర్య నాజాత్కారము. 

బొంది యానందానుభూతి నందినవాలవరో_మపహోనుబావులు : ఎందు 

కనగా : ఆయానందానుభూతి వాక్కుల కందరానిది. ఆ కావ్య దివ్య 

జ్యోతి (బహ్మూసా జా త్కార స్మ్ధిచిన మైనది. సాధకులు ఉపాసకులు తమతమ 

యనుభూతి విశప ములను దెలిపిన శై నేనును ఒక కోణము నుండి నేంగన్న 
విశేషములు మనవి చేయుదును. 

లోక వ్యవవోరమునం దిక్కున సాంగ వేదాద్యయనము( చేసినవాడు. 

కమణ్జముగా శాత్రుములు చదివినవాండు. మనుమననిడ్ధి యాన్థానమున( 

బండితుండు. మహామం తి. ఇం తెకాదు_ అవసర మెన చో "వచఖడ్లధారియె 

రణరంగముల  వీరవిహోరముం జేసిన చీనావ పతి యనియు గొంద 

అందు. ఒకప్పుడు మనునునిద్ది రాజ్యముంగోలో వంగా కాకతి గణపతీ్ 

రాజు సాయమే ఆతనిని రాజ్యపునః తి స్పితునిం చెసిన రాజనీతికోవిదుండు. 

కవియై నిర్వచనో తర రామాయణము రచించి, కృతికన్యను మనుమసిర్ది 
కొసంగి, ఆ మవోరాజుచే పియ్యపు మర్యాద లందుకొన్న మామ. శిష్యుడి 

మార్కండేయ పురాణము రచించిన మారనతో గురు విద్యా వంళమునకు 
ఆనృణ్యము సంపాదించుకొన్న దొడ్డగ్భహాన్టు. సారస్వత పోషణ భారము 

వహించిన యానాంటి భూసాయతుల భుజస్మ_౦ధములకు వి శాంతి నాస( 

గుచు చాను కృతిక ర యగుటయే కాక, కేతన దశకుమార చరిత 
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బునళు (గల్ థ్ రయ మార నాది శిష్య (ప్రశిష్యుల దారా నార స్య తాభి 

రృ సేయుచున్న రులకుతి. ఇంత మాత మగాక యజ ముంజీసి 

సోమయాజియె భార తామ్నాయము నాం ధిక రించిన వె దిక కపి. 

కొందు నంస్కృళాంధ మహోకవుల ఇయత్త కొలిచి చెప్పుటలో 

“నన్నయ లి(క(బుట్టరు- తిక్కనలు మరల. బుటవచ్చు” నన్నారు. మణి 

కొందు ' 'రాళిదా సే భారత మాం భక రించి యున్న చోందిక్కాన స్థాన మెది 2 

అని సరీక్షించుచున్నారు. ఇ6క గొందయు “వాల్మీకి "రామాయణ రచనము 

చేతంబట్టుటతో వ్యాసునకు _-తదను యాయి తిక్కనకు ఊరు సురులు దక్కిన” 

హందురు కొందు. “అసలు వ్యానుని చెట్టుబడి లేనిచో దిక్కున దం౦డాల 

మెంతట్” దని వెదవి విణుచువారును గలరు. వారివారి యూహాలలో 

నేదో యొక కోలబద్ద-ఒక మానపా[త ఉండకపోదు. “కాని, ఇదరీతయు 

అభిరుచి భేదమనుట యు కము. కాకున్న ఎవెవ నేమి తక్కువవారు:! 

మన కందలును బూజ్యులే. తీరికయు, నోవికయి. గలవారు తారతమ్య 

పక్రిక్ష చేయుచుందురు గాక. నునము తిక్కన కావ్యానంద రసానుభూతి 

నందుకొందము. అయినను ఇక్కడ నొక్కమాట చెస్పక తప్పదు. కావ్య 

నిర్మాణము నెవరవ శెట్టి సామ గితో, నెట్టి విలక్షణ సరణితో, నెట్టి (పత్యేక 

శ క్రులతోం దీర్చినను, దత్కావ్య పరమ ను | పయోజనము |పజూ హృదయము 

లంతే ఫలింపవలె ననుటలో నెవరికి నభి| పాయ భేదముండ దనుకొందును. ఆ 

దృష్టితోంజూచీనచో సంస్కృత కావ్యముల నట్లు నటుంచి తెనుంగు పొ త్రములీలోం, 

దిక్కున భారతమునలె( చేలు(గు వారి డెరిదములలో ఇంత సుస్తీ రముగ, 

నీంత సు| ప్రతిష్టిత ముగ కీక్రోము వేసికొన్నది మణొెకటి యుండ కదని" "అనుభవ 

"పూర్వుకముగ( జెప్పవచ్చును. ఎందుకనంగా : ఇన్ని శ తోబ్దముల “తరబడి 

"యెన్నో ఒడుదుడుకులతో. గడచిన యీ కాలములో నేటికిని (పజోహృాదయ 

ములలో నేదో యొక మెత్తని చోట. జల్లంగం 'దోవుచేసికోని కూర్చుండి 

వారి నూరడించుచు, ఉత్సాహ 'వజచుచు, చారీ చూపుచు, ఛార్మికనీస్ట( 
గజపుచు., జెదరక నిలంబడి యున్న దికదా తిక్కన భారతము ౪ “వింశు 

"భారతేము వినవలె_తింశు గారెలు తినవలె” అను నీ సామాన్య లోకో క్రిగూడ 

నీ విషయము శేంత విస్పష్టముగనో -చాటుచున్న ది. క్రరతకుం చెలిన నార 
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మేమనయగా-లోకశా న్ర్రకళా శీవన రహాన్యములను విజ్ఞాన వివేక మందర 

ముతో మధించి, | పజాభ ద జీవితమునకు శాశ్వతము గా నమృతకలళవము 

నందించిన ఆ మహాకవి మనకు. (దికాలముల యందు నారాధ్య నూ ర్తి, 

ఈ మహత్యము ఆయనలో_ఆయన  యుభయ కవి మి|తళలో_ఆయన 

హారివారోపాసనె తాత్చర్యములొ _“ఆం| ధావళి డముక్ బొరయి” 

కావ్యనిర్మాణము వేయుటలో నిమిడి యున్నది. 

(వకృతము కావ్యమును గూర్చి కొంత ముచ్చటింతును. నేడు 

మన నిత్య జీవితావసర వ స్తువులలో గావ్యమున "క సామాన్య స్థానముగాని, 

ఆవశ్యకత గాని యున్నట్లు కనబడదు. ఎందుకనంగా, అది లేకున్న మన 

ఆవోర విహోరాదు లేవియుం గుంటువడుట లేదు. కనుకనే వాని ఉత్ప తీ 

వినిమయముల( గూర్చియు, ఎగుమతి దిగుమతుల గూగ్చియు, ధరలు 

నియమించి యందించుట6 గూర్చియు ఏ (పభుత్వముగాని యెట్ట చర్యయు. 

దీసికొనుట లేదు. ఉప్పుతో ముప్పది ము*(డు వ నువులకు నింతగా థగలు 

చెరిగిన యీ రోజులలో మన కాన్యఫు సరకునకు చిగురు కదలినంత చలనము 

గాని, జీవము గాని, యున్నట్టు లేదు. కడకు. దల కాగితము రావ్యవమ ద 

పడుటతో6 గరుడు కాగితమై పాతికవజఅక బేరాలకుం బాల్బడుచున్నది, 

కాని, యిప్బుడిప్పుడు కొందు 'వెద్దలు ర కావ్యపు సరకును అకట 

వ పుపుగాం దయారు చేయుటకును, చడానికి ఒక పొటిగానై నా బజారు 

విలువ కట్టం చుటకును జాటువడుచు( _బజాభ్యుదయమున ముందడుగు వేయు 

చున్నారు. ఇది సంతోషింపందగిన నీషయము- ౩3ల ధర్మము కూడ | 

“రాజా కాలస్య కారణం" కదా | 

మన కీనాండు ఒంటంబట్టిన విజ్ఞాన మును జూడ6గా అన్నవస్త్ర ములు 

క "అత పడకుండ ఆవహాోరవివోరాదు లనుభనసీంచుకు యానంద మనుకొ "న్నట్లు 

తోంచును. కాని, ఇచే నవ్యమార్ష మనలేము. ఈ మా(తపు జీవనము 
_పాణిసామాన్య మెనది. నూనవుండు తక్కిన (వాణులవంటి వాడు కాడు, 
ఆత్తము(డు. ఆ యు_త్త మత్వ మాతవి యవయన నిర్మాణమునంచే గోచ 
రంచుచున్నది. ఆతని కార్థములయందుంబరిన్నుట మగుచున్నది కూడ. 
కనుకనే అతనిది (పాణులలో నుత్తమ శేణి. ఆ (శేణిలోనైత మాతని 
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యుత మ న్తైనము దె వత్వమునకు. (బతినిథి. (పెతినిధి యేమి_అగేచర 

వుగు దై వత్వమునుగూడ నచ్చటనే చూడగలను, అట్ల మానవుని జీవిత 

వివ రపరిధి అన్నమయ | పాణమయ మనోమయ  కొళముల వజబకశే నిలిచి 

యుండదు. కనుకనే అతనికి బావ్యాణగ త్తు నోపాటు ఆంతరిక జగ అటో 

యొకటి సంఖ్య నీవాసనముగ_ఉచిత కార కనితనా గ = నీశ్యపిహార భూమి ౫; 

నుండక శప్పదు. ఈ బాప శ్యభ్యంత ర జగత్తుల "కేదో యొక రాచబాట 

వేసి, పూలపొన్ను పిచి, ఉచిత నంవీధానములతో ఆరెండు జగళ్తులను 

భా గ్యవంత ములం ఇసి, అచ్చట జరిపూర్ణ మానవత్వమునో _ దైవపాతి 

మునో నుకుమారముగ. (బతిప్టింప6 గలచదేదో అది కావ్యజగత్తు. ఆ సంవ 
“భి 

కావ్య జగన్ని ర్నాత ఈ కవి (బహ్ములు 

చ కావ్యజగత్తున 'భితిక సవంచమందు వలెనే యెన్నో పట్టణములు, 

పల్లెలు కలవు. మహారణ్యములు, దివ్యోద్యానవులు ౧లవు. మహోన్నత 

పర్వత _శైణులు-చిన్న గుట్టలు, దివ్య వాహినులు, అల్బసర స్సులు, రాలగనులు, 

రత్నాల గనులు-ఇ శై (పకృతి సంభార సర్వన్వ మంతయు. గలదు. వీనిని 

వేద వేదాంతము మొదలు వీధి భాగవతము వణకు. బోల్బుకొనవచ్చును. భేద 

మొక్కటియే. అది తై జన |వక్ళతి_ఇది భౌతిక (పకృతి. మానవ జీవిత 

సౌభా గ్యమునకు వలయు పదార్థ జాతము నంతయు రెండు జగత్తులలోని 

(వతి యొక మూర్తియు యథాసంభవముగ( దయారు చేయుచున్న ది-య థా 

రృముగ నందించుచున్నది. శివుని జటాజూటమునుండి దిగజాటిన ఛాగీరది 

[వవాహమువలె వేదశిరస్సుల నుండి జాలు వాజీన విజ్ఞానరస తరంగిణి స్వర్గ 

మర్శ్భ్య పాతాళయిల నా కమించి, తాను మెట్టిన చోటు వునీతముగ. 

బుష్మల జీవన సంపన్ననుగ6 చేయుచున్నది. కాని, యీ శెండు జగత్తుల 

యందును ముటికి గుంటలను, ముగు దొడ్ల ను గట్టిన వారుండక పోరు- 

ముండ పొదలును, ముష్టిపండ్లును లేకపోవు. వానివాని యౌచిత్య మెటింగి 
వ్ 

వాడుకొనుశు మనము చేయవలసిన పని. 

ఇట్టి కావ్య జగన్ని ర్యాణమును గూర్చి మన (పాచిను లిట్లు పలికి 

యున్నారు : “నియతి క్భత నియమ రహితాం వాదికమయోా మనన పర 

తం|తాం, నవరసరుచిరాం నిగ్భిత మాదధతీ భారతీ కవే ర్హయతి”._..ఇందు 
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(చాలా రు 

కొందు “కావ్యరచన గూర్చి నియమ మక్కటి లేదనియు, “ఆ కావ్య 

మానందైక వయోజన" మనియు. బలుకుట వినుచున్నాము. కాని “దీని 

యరమిచేనా ? ఇది యనుభవమున? గుదురునాియని నాసంచేవాము. నియ 
థి 

లోని “నియతి కృతనియమరహిశాం_వ్ల్మ దెకమయీోం” అనువదముల6 ఐటి 

ముము--తాను గల్పించుకొన్నదో, ఆంత రులు 8 ల్పించినదో, యద నంగగావచ్చు- 

అటి చేదియు లేక తాను నడుచుకొనుచున్నా (డా * తనయింటిలో నై నం 

శవలము తన్ను గూర్చియెైన నేనియమము లేక నడువం గలడా? కడకు 

“నియమ మకర లేదను నియమ మైన నతని నంటుకొని యుండలేదా ? 

“పకృతి స్వాం నియోత్యుతి” అన్న గతా వాక్యమున కర్ణ మేమి ? ఈ వాక్య 

మును బలికిన గ తాచార్యుని వలె. దాను | పకృతి విజేత యెనపుడు కూడ( 

బరహితము సాధించుట కొఅనై నం |బక్ళతి నియమ మంగీకరింపక తప్పదు 

కదా! కావ్య మానందైక (ప్రయోజన మనుటలో నత్య మున్నది. కాని, 

ఆయానంద మేది? ఎవరికి? _ శేయః[పా ప్తి ఆనందు. అది విశ్వ[6జకు, 

అందులో నొక(డి న తనకు గూడనని వేబుగ( జెప్పనక్క_ణులేదు. -రావ్యము 

నాయానందమున కే _ ఇశరులతో. బని లేదని యెవరెన ననవచ్చును. కాని 

అది భారతీయ సంప్రదాయము కాదు, ఏ సత్కావ్యపఠనము-ఏ సారస్వత గప్పి 

జరిగినను ముగింపునందు “స్వస్తి _పజాభ్యః . లోక? సృమనా స్కుఖనో 

భవంతు” అని ఫల కుతి చెప్పుట నేటికిని ఖలముగాని యాచారము. “విశ్వ 

(శ్రేయః కావ్యమ్”, “కావ్యంయశళ సేఒర్డ కృ తే వ్యవహోరవి దే పత రతతయే, 

సద్యఃపర నిర్వ్బుతయే కాంతా నమిత త యోప దేశయు జే. ఇ త్యాదిగం 

బెద్దల సూక్తులు ఈ విశిష్ట ధర్మమునే బోధించుచున్నవి. “౫ వ్యాలాపాంళ్ళ 
వర్తయేక్ ఈ ని మీధ వాక్యము సు సంప్రదాయ విరుద్ద మైన యన త్కావ్య 

విషయమని వ్యాఖ్యాతలు వివరించి యున్నారు. ఈ విధమున మానవఖీవిత 

వివిధమార్గ ములలో దివ్యజో్యోతులు వెలిగించి నారికి( దుష్టిపుప్టి నిర్వాణముల 

సమకూర్చు నుత మ కావ్యములు సము ద పయాణమున దిక్యూచిర దివ స్తంభ 

మొలవలె నక్కడక్కడ నొక ్కాక్కాటి యెన స్థిరముగ నిలిచి యుండుట యెంత 

యేని యావళ్యకము. ఈ పరమార్థ మును “భావించియ్ మన తిక్కన భార 

శాం ధీకరణమునకు గంటము( బట్టినా (డు. 
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“భారతము కావ్యమా? ఇతిహాసము గదా ! అందులోని బంగారము 

వ్యానమవా రి ది కడా-తిక్కన చేమున్న ది?” అని కొందఅనవచ్చును. దీనిని 
విమర్శించు కొందము. ఒకవిధముగ వేదములు మొదలుకొని సారస్వత భాగ 

ములన్ని యు కావ్యములే. దాని వ్యుత్ప త్రీ యే యాభావమును చెల్పు 

చున్న ది. అధి కారమును బిట్లేయు, నంత సన్వార నును బట్టియు, |దివచన 

పద్దతిని బట్టియు వేదము అనియు, శాస్త్రము లనియు6 బురాణము లనియు6, 

గావ్యము లనియుం బణురకములుగ( బెద్దలు _సత్యక నిర్వాచనము6 నీ 

యున్నారు. 

4 తృభునమ్నితా దధిగత ప యద్వేచా | ఎభుస గతౌ ధిగతం శబ్ద|పథానా చిరం 

యచ్చార్థ (పవళాత్ పురాణవచనా దిష్టం సుహృత్సమ్మి తాత 

“5 *౦తా సమ్ముతయా యయా సరసతా మావాద్య కావ్య శీయా 
- శ ' + 

కర్న వే కుతుకీ బుధో విరచిత _సన్కై నమస్కార్ణు హే”. 

వేదము శబ్ద పధాన(మె |ప్రభుసమ్మిత మైనది. పురాణము అర్హ వధా 

నమె సుహృత్సమ్మిత "మై "మైనది. కావ్యము భావ పథాన మై కాం'తాసమ్మిత 

మైనధి. (పళ్లువ్లవలె శాసింపక, మితునివలె నలవ్లో నిచ్చి, యూరకుండక, 
స ఘా 

కాంతవలె సుకుమూరముగ మనను గరగించి, మానవుండు తనకు. గానే కర 

వ్యమునకు( గడంగునట్లు ేశేచునది కావున గావ్యఫక్కి యుత్త మ మని 

వెద్దలయాశ్రయము. భారతము వ్యాసుని తక్కిన యసష్టాదళ పురాణములవ శె 

గాక విశిష్ట మైన యితివోస మై యతని రచనయందే "క్రొ ౦త కావ్యత్వమును 

దక్కించుకొన్న ది. “నువాళ్వాత్ భాధవళ్వా చ్చి” మవోభారత మెనది. 

భారతమును గూర్చి నన్నయ భట్టార కుండు “ధర్భతత్శ వ్రజ్ఞు లు ధర్మ ణా(న్ర్రం 

బని, యధ్యాత్మ £ విదులు వేదాంత మనియు, నీతి విచదగుల్ నీతిశాస్త్రం 

బని, కపి వృవథులు మవాశావ్య మనియు, లాతుణికులు సర్వలజ్య సం|గవా 

మని, ఐతివోసికు లితిపోన మనియు, పరమహౌరాణికుల్ బహుపుంిణ 

సముచ్చయం బఐని........ కొనియాడిన భారతమును బరాశ రాత్మజుండు 

విశ్వజనీన మై వరగునట్లు చేసినాడని |పశంసించినా(డు. ఇంతటి యుత్తమ 

సాహిత్యమును నా తెలుగువారికి తం గెట్రిజున్ను వేసి బంతి విందులు పెశ్తైద 
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నని నడుముగట్టి, సము దమున శేతము నెత్తిన ఆ వాగనుశాసనుండ మనకు 

ఇధమారాధ్యుండు. ఆమహో భాగుని శుభారంభనుకేతణే. తెనుంగునకు 

భారతవ శ్రీయ భాసలలో భారతమును పథ మముగా నవతరింషం జేసికొ న్న 

గౌరవము దక్కినది. రాజరాజన ₹0(దుని కుల బాహ్మూణుండును, అవిరళ 

జపహోమ తత్పరుండుకు, _ సంహితాభ్యానుడు(ను, నానావురాణ. విజ్ఞాన 

నిరతుడును అయిన ఆ |పథమాచార్యు(డు తన సహాజగంఖీర గీర్వాణశ లీ 

పరిణత మెన రచనతో వ్యానభారత మును తెనుగున మనకు నిగివోనబుగా నే 

పఫాదించినాండు. మూండు పర్వములతో ముగియక ఆగంటమే అష్టాదళ 

పర్వములను నిర్వహించి యుండినచో నెట్టుం డెడిదో 1; శాని, భారతమును 

గావ్యముగా. జదువు భాగ్యము) శతెలుంగునా(డు నోచినది. గాని ఇ కలి 

[బహ్మ్ యవతిరించి నాండు. అప్పుటి తెలుంగుబాస అమృత సచనమునంగాని 

ననలు కొనలుసాగుచు6 'దెబుంగుందనము నలు వెఘుల సుబ *లింపలయపయ'. 

జాలినది -కాకుండెను. ఆనాడు ఊరికొక దిొరయ గ డియకొొర గండ మె 

యుడికిపోవు (వజాహృదయముల నూరార్చుటకును, ఉంన్బాహహోఅచుటకును, 

భవిష్య న్మార్ష ము భా గ్యవంతవ ౨ చేయుటకును చక్కని చిక్కని తెనుంగు 

దనముతోడి జాతీయ రచన ఎంత యేని అవసర మెయుండను.  ఇంగంయు( 

దడవికెనుచు! దివ వస్సులో. "దెలుంగు నుడికాగముల6 గగగిపోపికొనుచు, 

భావనాదృ్భష్టితోం (బజబాహృదయములం దంత రాంతరముల నాకళించుకొను 

చున్న తిక్కన సోమయాజియై, అవభృథస్నానమున కుద్దుండై బుద్డుం డై 

వారివారో పాననమున ఆర్షవర్భస్వి యె, సంస్కృతమున ఇతిహాస మైన ఖారత 

మును తెల (గునం బోతపోసి మవో కావ్యముగా మనకు (బసాదించినాండు. 

నా న్ని: కురుతే కావ్యం” అను సూక్తికి. దార్మాణగా నిలిచినాండు. 

అదియే మన తిక్కన మహా కావ్యము. అదియే అం|ధమహా భారతము. 

ఇ(కం దిక్కున కావ్యనిర్మాణమును (బళ ౦సింతును. “త ఏవ పద సంఖఘూా 

తా స్తా ఏవార్డ విభూతయః, తథాపి ముఖఖేదేన కాపి కాపీ సరన్వతీ” 

అన్నట్లు భారతములోని యితివృత్త మంతయు వ్యాసుని బంగారమే శాని 

అధి తిక్కనచేతి శిల్చ్పమున న మూల్యక౦ ఠాభర ౧ మెనది. కావ్య నిర్మాణమునకు 

వలయు నామ్మగి కవు లందటిీికి నొకశు. చానిని విపులముగా లతణికులు 

వర్గించియే యున్నారు. అందచందములు తీర్చుటకై అలంశకారీక్షులు రక 
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రకములైన సొమ్ములు తయారు చేసి జాబితాలు _ కటించియున్నారు, 

కాని, వాని నేగ్చి కూర్చుటలో., దిర్చిదిద్దుటలో మా వము లోనివెలుంగు, 
వేతి సనితనము (స త్యెకవ్య కి విభిన్న మె కావ్యము చేని యంత కది CES 

కము వీలతణముగాం దయారగుచుండును. ఒక పద్యము కావ్య నున్నాడు. 

ఒకాయన. రసాత్మక మైన వాక్యము = "వ్య మన్నారు మణి మొకిరు. 

వాక్యముగానీ, ఒధ్యము గానీ (వాయు నవుడు సొధారణనుగా వేమేుమి 

కావలెనో మనకే తెలియుకు. ఏదో యొ వివయము_గాని కాల భావన_ 

దానికి దగిన శ బ్రార్గముంలు _ అవి నడుచుట కొక ఛందస్సు _ అది శాట్ర 

న్నను దానికి నవాజముగా నున్న యేదో యొక నడక అనుకొన్న భావము 

సరిగా నున్న చా లేదా _ గాని ఏ చార్గలు సిరగా జప్పుచునా వా లేదా _ 

అనీ తెలిసికొనుట కేదో కెంత లోక శా స్త్రజ్ఞానను _ ఇంచి మతపు సంకు 

తే రచన సాగంప వచ్చుగు. దీనికి, గన్నాళ్ళు కొంత గరడిసాము వేవిన 

సరిపోవును. దీనితో? (బతి యొకండు వాక్ళకర్శ యు, బద్యకర్నా యు, గా 
వచ్చును. కాని, ఒక ఒద్యరయుగాని ఒక వాక్యము మే గాని విశ్వ ఇయు 

సాధింపువలసి వచ్చినప్పుడు దానీ వరిరాహాము _ పరిణతి _ వరికరము కిందన 

విన్నవచము కావలనసియుండును. సము రసను_నేను ఆనందము ఈ వాష్యమె 

కావ్య మై విశ్వ శయమును సాధింపలేదు. దానికి వ్యాఖ్యాన బాయముగా 

నైనం గొంత | పపంచము కావలయును. కనుకనే "పెద్దలు కవితా వీజములుగ 

“శకి ర్నివుణతా లోక కావ్యశాస్తాద్య వేజాణాత్, కావ్య జ్ఞ శితకయా చేతి 
ఇతి పాతు స్త దుద్భృ వే” అని సూ తించుచు, |వతిభ _ వ్యుత్పత్తి _ ఉపజ్ఞ _ 

సంస్కారము - ఇకు మరికొంత సామ్మగి కావలె ననియు, వీనిలో (గొన్ని 

మనము శెచ్చికొన్నను, మరికొన్ని పుట్టుకతోనే రావలసినవి కలవనియు ' 
నుపచెశించి యున్నారు. దీనినింబట్టి ఈ జన్మలో( గాక జన్మాంతరమునం 
గూడ గూడ బెట్టిన కొంతిసామ(గి యున్న వుడే కావ్యనిర్మాణ దక్షత 

యేర్చడునని తెలియుచున్నది. కొందు “శాస్త్రము వపదపచాళ్శములను . 

శదించునది_ దాని సంస్కారము కావ్యర చనకు |దితిబంధక మని యందురు. * 

నిజమే | శా(న్త్రము వేటు _ కావ్యము వేటు. ఆని, కఖా వేత యన కవిని ' 

శా(న్ర్రనంసన్యార మును" కావ్యమునం దంత ర్వాహిని చెయునది కళ. ఒక 
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భా స్త్ర సంస్కారమునే కాదు _ _పళ్ళతిలోని భాతికాంళయి నంతయు విడ. 

గొటి, అందులో సారభూత మెన సౌందర్యముకు రనమయముం శేసి కావ్య 

మున మెదుపునది కళ. ఈ రాష భుత్వమున( గళోపాసనమున నాలుగ; 

పురుషార్థ ములు కరూడ( దమ తము సాధ నామార్గములందు( గ టుత్య్ర్రము' 

దొల(గించుకొని సుందరము ల సుఖసం సవ్య ము అగు-చున్న వి. బివీవఐ జలాశయ 

ములనుండియు; విభిన్న భూ ములనుండియయు సూర్యకిరణవములనం బెంగిన 

యూావిరి ఆకాశమున వాలము పంపర్మముచే ఘనీభవించి విద్యు త్కాం౦ంతులత * 

నివారించుచు,  వాయినంచాలనమువేల గరంగి, వర్ష బిందువులుగా నురిగ 

భూమిని6 దనిపి సము దమునః జేగుచున్నది. ఇరా వివిధమానవనంఫఘు సం 

దాయ వ్యవహార నములనుండి వివేచనాబలమువెే సం గహిం) 6బడిని ఏిజానయు 
మ 

సుకవిభావనావధవు  లనమయమె కరుడుాటి కఖాదీవుల విలంలుచు 
దా రి తాట ళా 

కవి తామారవఎన( గావ్య మై యమృతము రంగ్ ' జాబ్ఫద యుల దను "ఇ. ౦ 

పుచు పిళ్వనాహిత్యమున పాంచ మగుచున్న ది. ఇన్ని తెలు. గుల నామ గ 

సంషన్నముగ నిలువవెనికొన్న సుకవి నవ రనుండి కావంఎ చనవుునకు. గలు వ) పన్హుండై కావ్య 
బట్టు చున్నా (డు. ఉతర రామాయణ విచననమునా(టి8ి మను సెకను వాల 

నీట్టవాండు. ఇంతేకాదు. ఆయన భాండాగారము వుమ్మల మనది. భావ 
వూ. 

నంస్కారము పారావారమున లె నిగాధ మనది. 
టాటా 

తిక్కన “అమలో చాతా మనీష నే నుభయ కావ్య ఫె "డి బాటించు 
“ల్పమునక జారగుండకా గాళావిదుడ” నని. చెప్పుకొనుచు. నిర్యచనోత గ్ర 
రామాయణ రచన నారంభించినాండు. “థరోచాత నృపోత్త ముండు రాను 
ధరణీపతి సద్వ్యత్న ను సంభావ్య” మగుటచేం దన ధరోస్ట్రపదేళము. ఫలించు 
ననియు, దన కుళయలోక తిష్ట నద్దంచు ననియు యాశయము. (శ్ర 
రాముని ఉదాత నాయకునిగా, ధర్భ్య మైన సాంసారిక సౌఖ్యము ననుఖ 
వించువానిగా, “ఉదాత్త వృత్తితో నుహిసె లడువాని(గా, బటి కష్టముల యందును నిర్హీపు(డె “ఎక్కుడు దిగును” లేనివానిగా, ధర్మానుష్టానము M౧ 0 

క్ అకు, ధర్నపాలనము కొలుకు( బుట్టన రాబాంగా నెంతో చక్కా6గా దిర్చి 
దిద్ది నాయడు. పదబందము కూడ సుందర మై “లలితవద ప్మాద్యపద్యంబులన 

కథార్థంబు ఘటితపూర్వావర మై, అలతి యలతి తునియలు గవ నంధించిన 
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విధంబుని నమరినది. కాని, తా ననుకొన్న౦ంతగా నా రామాయణము 

(వజా హృదయమునకు బట్రినట్లులేదు, అందలి రాము డ లౌెకికుండై న 

దేవుడును గాదు. | పాకృతసముడై |ఇజలలోం దిదుగు మానివు(డుకు గాక 
పోయినా(డు. తన ధరోపచేళ మా రచనలో నమకలే దని కనుణా 

న్నాడు. ఆ తర్వాత జరిగిన సారస్వత తపస్సు. భావసంసాా-రమే. లోక 

ధర్మ సమన్వయ'మే ఖార తాం ధక ణముసొకు( జాదులు గిట్రెంవి. నన్నయ 

భారతమును జదువు కొన్నాడు. అప్పటి తెలుంగు దేశమును__భామను__ 

బరిస్టితులను బరిశీలించి నాండు. ఎక్కువ తక్కువలను సవరించుకొన్నాడు. 
“జనాభ్యర్చిత మెన భారతము-నానేర్చుకౌలంది సెప్పి వర రీ యుండ నయ్యద 

భక కోటికిన్ ” అని సంకల్పించి భారతమును కేజ్ బట్టి శయన గారినాం 

బరగు చెల్టకు. జిత ము పల్ల వింవ భ| చాయిత మూ రయ్ హారికారంబగు 

రు*వఏము6 చాలి 'విష్తురూ పాయ నమశ్శివాయ యని పల్కైడు భక జనంబు 

వైదిక ధ్యాయిత కిచ్చ మెచ్చు పరతత్వనుం గొల్బెద నిష్ట సిద్దికిన్” అను నాందీ 
పద్యముతో. "దెనులటంలసేంత కువ కమీంచినాండు. ఈ నాందీ పద్య ము ఆయన 

రచనలో స్వతర్శతతను, విశిష్టతను, జెచిత్యమును జాటుచున్నది. తిక్కన 
తన యిష్ట. దైవమునకు వారిహరనాథ రూపకల్పన చేయుటయంచే ఆయన 

హృదయ పాకము, సర్వసమభావము, భారతరచనోే ద్రైళవు తెల్ల మగు 

చున్నది. చూడుడు: ఆయన దేవుడు హరియు-హరుండును గాండు; శూన్యము 

గాదు; వ్యకృముగాదు - అవ్య కృముగాదు - అన్నియు(  గావచ్చును. ఈ 

సమన్వయను చాల గొప్పది. అధ్యాత్మికమున గూడ నెంత రాజనీతి చతు 

రత |; వె డిక ధర్భ్మనిష్ట కెట్ట పునాది ! మత వివాదముల కెంత చక్కని 

“రాజీ పద్దతి ! కర్మ్శభ క్షిజ్ఞానముల శెట్టి సమన్వయము ! ఇది నసమభావమో : 

అద్ర్వైతభావమో : ఏదైన నేమి, మొదటినుండి తుదివజకు దీనిని తిక్కన 

చక్కంగ నిర్వహించినాండు. ఈ భావమును జాఠకులకు దోధించుటే కాదు 

(పతి ఆశ్వానాద్యంత ముల యందును జక్కని వృత్త ములతోం గమ్మని పలు 

కులతో హృదయములో. దూత వె నమభావమునే తట్టి జ్ఞపి చేయు 
ae --0 

చుండును. తిక్కన హువాననాథు) (పళశ్నించు ఈ ఖోకముకు వినుండు. 

“కి మసి మాలాం కిము కెసనుభం వా 
రు అజాత 

పరి ష్కియా యాం బహుమన్య సే త్వం 
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కం కాలకూటః కిమువా యళొదా స్తన్యం 

తవ స్వాదు వద (“భో మె.”--- 

నీ యలంకారమునకు అస్బామాల కావలెనా ? కౌ స్తుభమణి కావలెనా 

నీ ఆహారముసకుం. గాలక గాటమూా- యళోదచనుబాలా ? పది నీకుం జనిగా 

నుండును ? ఈ అడుగుటలో నెం యమాయకత్వమా అంచ చాతుర్యము- 

ఎంత భ కి యో అంశ విర కి -ఎంత ఆమేమో అంత అదె్వుతభావను ! 

ఆహా | సమి 'నేర్బగ్ తనము! వేరునరు గాగిహారనాథు నడుగుచుండినను 

నీజమయునకు( రన సమభథావముగు లోకమున జప్పుచున్నట్లు లేదా : చూపులు 

దేవుని వై పు, హృదయము లోకమువైె వు- చం వ్యంగ్య మర్యాద యెంత 

మధుర మెనది ! ఇందులో నీ గడుసు తనముజూడుండు; తా నెన్నండో 

వాసికొన్న ఈ యొక్క శోకమును వినంగ స స్వామి సంతోషించి. మెచ్చు 

కొని “ఈ |గందమును నా కొంకితము సేయు” మని యడిగ నంట : 

ఎన్న (డో వానీకొన్న పద్యమే యింగ హృద్యమై, సామాన్య రాజుగాదు_ 

హరిహరనాథు నంతటివాండు అంకితము కోరుటలో నెంతధ్వని యున్నది! 

ఓక శ్లోక మె యిట్లున్న చో నింక గంథమంతయు నెట్టిదిగా నుండవలయును-_ 

ఈశ రు యిట్లు డుగునవుడు సానూన్యమానవు లా| గంథమున ౩ యెంత 

యువ్విళ్ళూరుదురు : ఎంత బతిమాలుకెందురు ?__ ఈ స్యప్పవృ'త్తాంత 

ముతో (గంథము మొదటి యాకునంటబె తిక్కన యెంత దివ్యచ్మితమును 

మన కన్నులకు జూపు చున్నాడు ! ఈయన రచన యంతయు: దుది 

మొదలుగా నిశ్లే యుండును. ఒక చిన్నమాటతో నొక గొప్ప థావమును- 

ఒక చిన్న నంవిధానముతో గొప్ప (పయోజనమును సాధించుచుండును. 

తిక్కన సద్యురచనయే ఒకరకమైన 'యెత్తుగడగలది. వేయి పద్యముల 

రాశిలో దిక్కున సద్య 'మెక్కడ నున్నను అతని శై లి విన్న వాడు "వెంటనే 

“యిది తిక్కన పద్య "మని యె త్తిచూవపంగలండు. అలతి యలతి నిదములు. 

అట్టివె సమాసములు వాక్యములు , వాక్య్యాంత మందు భావసోరకమగు 

'సదో యొక కాకుస్యరము-భావము సం గహించుటలో , సూటి? "జెస్పుటలో 

నొక (పత్యేకత-సందర్భసా జాత్యారము చేయుటలో నొక విళిష్టత-ఇట్టి 

'వెన్ని యో ఆయనకు సొంత సొమ్ముల యితరుల కనువరింవరాని గుణములు 

గలవు. చూడుడు : 
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"రది యొక "పెద్ద గట్టి మొన: యూ మొన ముందట గ “గణంబుతో 

నది యొక యల్బనిన్య; మట యాశల వెజొక కొంత సేన; య 

ల దె యిటు నంచి బట్ట జనె; నన్నిటిలోన వృ థాభఖిమాన దు 

రద బహుభాపియైన కురురా "జెచటన్ జనుచున్న వాండ్కే ?* 

క్యు విస్పష్ట వివరణము చూడుడు :. 

వచ్చిన వాండు ఫల్లును6; డవళ్యము గెలు మనంగరాదు; రా 

లచ్చికినె వెనంగిన బలంబులు రెండును "గెల్వనేర్చునే 2 

వాచ్చగుం గుందగు౯; దొడరు బల. విధంబుల కోరునటుగా 
3 Cn ల (౯౮౯) 

కిచ్చ. దలంచి యొక్క మయి ని తలి బొందగు వేళయున్ దగున్." 

తిక్కన రచనల్ "ని శబ్ద్యపపంచ సౌభాగ్యము వర్ణనాతీత మైనది, 

ఒకమానవుడింత సృష్టి చయం గలడా యని యాళ్చర్యము కలిగించును 

తెలుగులో నింతటి యమూల్యసదములు నృ దువుల, మనసులోని భావ 

మును సూటిగా జెక్పగలిగినవి, కర్లచుయములా కూర్చునం దాణిముత్యాల 

వలె నదికి యందగించగలవి ఎక్కడివి * తిక్కనకు. బూర్య మే గంధము 

నివి కనంబడ వే ! తర్వాతి కవు లెంత యత్నించినను ఆగని చారికి దొర 

లేదేమో : అది యంతయు నాయన సొంత ఆని. పట్టణములలో _అంత 

కం శు ముఖ్యముగం బలై అలో నిత్యవ్యవహోరమున నిగనిగలాడునవి-మాయు 

మూలల మరుగువడినని అన్నియు సేకరించినాండు. మాసిపోయిన వాని! 

మెటు(గులు దిద్దినా(డు. వీకృతములై న వానికి వేనముం. దిగ్చినాండు 

అవసర మెైనచోట సదనుంబట్టి యనువుగా సృష్టించు కొన్నాండు. అ యత్న 

ముగా దొరిలిపడినవి దక్కి ంచుకొన్నా(డు. అన్నింటికి రు? మునుబట్టి, 

గుణమును బట్టి, అక్కు అ బట్ట కులగో|[ తముల నేర్పణచుకొెెన్నాడు. పుషు 

జాతులు కొన్ని, ఫలజాతులు క్ న్ను రత్న జాతులు కొన్ని, లో వాజాతులు 

కొన్ని జాతీయములు కొన్ని, సామెతలు కొన్ని అన్నియు రానులు పోస్ 

దొంతులు తీర్చినాండు. వానివాని వలుకుబడి వేలు నుడికారము "వేటు" 

సంద ర్భమును బట్టి ఆ ధ్వని కొక యర్థము ధ్వనినింబట్టి యా సంద ర్భామున 

కొక భావము వచ్చునట్టును, ఒక పదము తన సొంత వెలుగుతో. నిరుగు 
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రాయ వానికి బీనయు పోయుసటు లు, ఇఠరువె నుల కాద తులు నడుమ నున్న 
గా యా ~- 

౬ నన నన ళు జు లబ శ ఇ” | న్ * కా గదానక్ మవిమాటలు నయగ టును దండలు గూ [1 చెండు గటి 
గా డ్రి 

wa ల 

ఏద పోయ), ముతో మనసా అములందిగ్భొనాండు. అన్ని ౦టగు లలు 

దగము, తియ్యంద నంటు గండి తొనికసలాడుగ టు సుంజుకి* సె (య, DEAT 
౧) 

రచనలలోలిువి (బహ వేగిన శస మి అనని ౧”మాన్య మైనది. | బెంగ 
గై ద లబ ల లాటా 

జై డ్ _ గ ఒం ఆ ఒఅ ~~ ఇ ఇ - 0 గా 
గర మేళ్వరుండు ఈ రచనను గాగ) “తను ఇంనీంDో స్ట్ గల్ గల క 

లట 

గాదని రశంగి ౦) నాయడు. at గానో యా తెలుగు నుదడిాజ%చవంనుకు 

భారత మంతయు నుచాపహా”ణమే. ఇద్ యిని దేని నె గచూవయగిలను ; 
శాలి 

ఈ పద్యము. బి తగింపుండు :__ 

“ఇది 7 డువుద్ద రలు: సను లిమింయు6 జేయ నేర; "దంతయు =- 

మృగు; వొక కీడుపాటునకు మేకొనం జూల; దుదా తచి త; ₹మొం 

టిం దిరుగు చాంని కాగ; దొకరటికా దను6 చా సవరించు చొ వ్పెణుం 

గదు; తగ నొండులకా గొలువయణా పెజు వి మ్మ్రొయింగల్లునర్కాటా [ 

ఇట్లని తిక్కనకు సంస్కృత రచన సహింవ దని, చేశంగా దని యమకో, 
య 

గూడదు. సందర్భిమునుబట్టి సంస్కృత ము నెంతో గంభీరముగా నడుపంగలండు. 

“దుర్వారొద్యమ బాహు వి కమరసాసోక (పతావన్నుర 

ద్గర్వాంధ |పతివీర నిర్శ్మథన వి ద్యాపారగుల్ మత్చతుల్ 
గీర్వాణాక్ళతు లేవు రిప్పు నిను దోర్రీ లకా వెనకా గిటి, గం 

యు 

ధర్వుల్ మానము బాణముకా గెనులు తథ్యం బెమ్మెయికా గీచ కా: 

జకప్పు డన్నియు సంస్కృత దీర్గ సమాసములే కూర్పును. చూడుండు : 

“ఫిష్మ దోణక్ళ పొది ధన్వినికరాఖీలరబు, దుర్యోధన 

_గమ్మాదిళ్య పటు పతాప విసరాకీరంబు, శసా%న బా 
నో క J gy 

లోమ్మృస్నాగ చతుగ్విధో జ్వల బలాత్య్యు ౧౦ బుద గధ్వజా 

ర్పష్మ తా కలిత ంబు వెన్య మీది యేం జేరంగ శళకుండ నేక”. 

మణి యొకస్పుడు విడివిడి సంస్క్బృశ సదములతో నడచుచు దటామనం 
దెనుంగు నడకలోనికి దిగును. చూడుడు =. 



{2 సారస్వత వ్యాసములు-| పథమ సంపుటము 

*ఆరకుటిలు 6, డార్యనమ్మతు(, డ హూంకృతిదూరుండు, నీతినిర్మలా 

తకు, డనవద్యళశిలు(డు, సధర్ముండు, దాంతు(డు, గ ంతిముద్దు న్స 

యుకొడుకు, మేను లేత, తనయుల్లము మెత్తన; యిట్టి యీతండె 

ట్లూకొ యొరు న్మాశయించు! విధి యోపదె యెన్వరి నెట్లు సేయగన్ :” 

మణి యొకసారి తెలుంగునుడుల కూర్చు నందముగ నడపుచు నడుమనడుమ 

సంస్కృత వదముల నదుకుట యదొక ఏంతగా నుండును. 

“శ గవునం బోక రాజు ఇడిద ౦బుల( బల్కెనయేని నెంచి యొ 

ప్పుగ నిలుమీ ! గురుత్వము | సభుత్వమునున్ గల పెద్ద వారి మా 

ట గొనమి యాసుయాధను కోడా నిలువక, మన మెల్ల గారవం 

బుగ( గురువృద్దుపల్కు తలపు౯ా జననిచ్చిన మెచ్చే జనుల్ ! 

తిక్కానార్యుని విచ్శిత వివోరములతో నిక్షైంత సేవెన నానందింన 

వచ్చును. కాని మనకు వ్యవధి చాలదు. అవర ధ్వన్యాత్మక ముగా వీనుల విందు 

చేయుచున్న యీ బాపశ్య సౌందర్య మింత కమనీయముగచా : ఇక భా వార్థ 

“"శౌరవాది పరిపాక పరిణత మైన అంతర మాధురి నాస్వాదింత ము. అది యొక 

చిద్విలాసము ! తిక్కన యెంత గంథీరార్థము నైనను "తేటంగా. బిడిచి యియ్య! 

గలండు-- తెలికగా నొలిచి ెట్టంగలండు. ఎంత సామాన్య విషయమువై నైన 

వెలితి ీదణికమూలు లేక గంథీరో పన్యానము చేయగలడు. చెప్పవలయునది 

మానండు _ మానందగినది చెప్పడు. చెప్పనప్పటి యా మల(కువ యాయన 

తోనే పుట్టిన దనవచ్చును. విషయము నెత్తి కొనుటలో నే యొక [కొ త్తపోకడ 

నడుమ నడుమం చానే యొక (వశ్న వేసికొని సమాధానము జప్పుకొను 

చున్నట్లుగా. జోపును. ఒక విచ్శిత మైన కాకు స్వరముతో (బహ్మాండ మైన 

భావమును ఇెల్లగించును. మొగము చూచుచు మనసుతో మాటలాడును' 

మనను గిల్లుచు మొగమున నవ్వును. ఇష్టానిష్టము లేవియు వాచ్యనుగ' 

జెప్పక' యేతలయూవపుతోనో, కన్ఫొమ కదలికతోనొ , వెదవులు విష్పుటతోనో 

సూచించును. వ విషయము! "జప్పుచున్నను ఆ సందర్భమునకు నె పా తము 

నకు దగినట్లుగా. దన దే యొక ము[దవై చి, అలం కారికులు సెప్పిన ఉక్తి వె 

చి త్యముల కన్ని టికిని_ భరతముని చూపిన యభినయ విశవముల కన్ని టికిని 
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ఉత మ అత్యుముల నిచ్చుచుండును. అన్ని టికంు నాయనసందర్భశళుద్దియు, 

కాఎితీబోషణపబు. బరవడిగా (గహాంక (ద గినవి. ఒర ఘట్టమును దేనినై న 

వరి ౦సవలసి వచ్చినపుడు కథను నన్ని వేశమును శెండు మాటలతో సూచించి 
ణ 

అది యొక ్రర౦ంగముగా.( గల్పించును. సంభావణ కమముతో+ దక్కిన సంగతు 

లన్నియు. చబా|తనోటనే వల్కించును. అది (శవ్యకావ్యమె యనను సద్య 

మయ మెన దృశ్య కావ్యముగా. జి తించి మన కన్నుల యెనుటం బెటుగు. ఈ 
రాం ల 

నాటక ఫక్కి రచనలో. దిక్కన నై పుణ్య మదర్వితీయము. తర్వాతి కవులలో 
జ ర న క్ష చరకు ॥ భ్ ద వ్ స్ న జో ఈ ఫక్కి. సొాధించిననారు చాల గవ తిక్కన కపి తాశిల్పను ఎకు నడపి 

కొనుచు నెంతదూర మెనను సంతోవన్సుతో? (బయాణము చెయనచ్చును. 

ఉచొాపొరణముగ నెన్ని ఏ ద్యము లై నం జూ వచ్చును. మచ్చునకొొళటి రెండు 

చిత్తగింపుండు వ్ 

“ఆపద గడవం బటంగ, 

నోసీ శుభం బైన చాని నొడం గూర్చుంగ మా 

కీ పుట్టువునకా బాండు 
క్ఞాపాలు(డు నిన్ను జూపి చనియ మవోత్మా |) 

ఇందు వూర్వార్థ ము సాధారణము. ఉత్తరార్ధ మున. (బతి యొక పెద 

మెంతో భావమును గర్భీకరించుకొన్నవి. “మేము తండిలేని విడ్డలము. 
అన్నీ విధముల నీవే మా శాదరువు” అని ధర్మరాజు చెప్పుచున్నాడు, 
అవును నూనవుండు తా చెన్ని రీతుల నెంత పెద్ద వాయడై నను ఈశ్వగుని 
యెదుట నింళటివాండుగనే నిలం బడును గచా! “అన్యథా శరణం 

నాన్శీత్వమేవ శరణం మమ” అను భాగవత ధర్మమిదియెగదా ! “ఈ 
పుట్టువునక అన్నస్పృుడు “బహూనాం బన్ననా మంతే జ్ఞాన బాలా మాం 
_ప్రవద్య త” అను గతా వాక్యము ధ్వనించుచుండ లేదా : “పాండు 

జ్యాబాలుడు నిన్ను. జూపి చనియొ_. ఈ చూపి చనుటలో 
ఒప్పగింతయు, బాండుయ్ళ్పాలుని యందలి వి్భక రవ మంతయు? గ్భమ 
నివై మోవుటయు నంత నుకుమారము : మతీయు “రూప దేశమునం గాని 
యీళ్వరునిం గనుంగొన. జాలండు. "తా ననహాయు6 జి నపుడు గాని యూాళ్వ 
రునివై వు మనను (తిస్పండు” _ ఈ భావము లెంత గ౫౦ఖీరముగా ఫ్యనించు 
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చ్నూవి : “మవోళ్మా _ “నీవు వర మాత్ఫు (డవు _ నేను బీవుండను. 

ఒసాముగ.. గురూ. చేశ మున సుడి అన్ముసా జా త్కారము వ. 

చున్నాను”. ఈ భావ మెంత నం. నాంరుగి ద్ద మో! సిద్ధము కధ చెప్పు 
చు, తిక్కన సద యోగము శః సందర్భమున పర్చిన యత ౦ తుల 
నన్నింటిని గడిపి మధు భా వాలాన వయు చున్నది. 

“మునముగం బక్షపాతగ తి మాచెన మానుము; ధగ శనికి వ 

ర నములు రండు ద్మ్యూల కు దును బుంవును గలునటి చొ 
జాని గ రి 

ఇసున వీదురాది సజనుల బుదికి ఐ=" నుచిోంణబ తొెడి మె 
అ థి యె 

యన పదుసందనంబునను భూతు అెల్ల నెఖుంగ నాడుమీ : 
‘CN 

ధర్భరాజు స్వ కార్యముసే చెప్పుచున్నాడు. అయినను “నూాదెళ్ల 

ఏ తపొాతను వలదు _ ధర్భనీతి వర నములు "రండు వెపుల హిచమఘు 
ణ్ వింవు గల్లునట్టి చెస్సు గమనించియే నడువు మని అనీ భారా వతముగా 

నములు మొగ్గని రీలిగా ఫర్యుమునె చూచి గలు అత ని యుదాతృత 

యెట్లున్నదో చూడుడు ! పోనీ __ స్వకార్యమున నేమణు పాటు ”౧లచా? 

“విదురాది సజనుల బుద్ధికి రాకా __ ఉచిశంబుతోడి మెల్పున£౯ —_ వరు 
జా 

సందనంబునను _ భూవతులల నెఖుంగకా "_- ఈ పదము లన్నియు 

ఒక వెపు న్యాయ వక్షమును సమురి రి ంచుచున్నను, మణీ రయొక వె పు (పతీ 

న్ న వ్ వమ చుకొని దము స్వకార్యసిద్ది కొొటకు( బత్యేక (ప యోజన “ముల గర్భీక రెం 

సుకుమారముగ సూచన లిచ్చుచున్న పి 

“మమ్మెలు(గు, చెదిరి నసెయు గుదు; 

నెమ్మి రయుతుంగు, దగనిది నెత్ యయుంగుదు, వా 
దధి 

కమ్ముల ర5దతి యెయు(గుదడు 
య 

బొ మ్మెవ్వడ నేను నీకు బుదులు సాన్. 
డి 

అన్నియు నీవే యెలుంగుదువు; నీకు బుద్దులు 7 సెప్పు నేనెంతటి వాండను 

పోయిరమ్ము” అనుచున్నా (డు ధ ధర్మ రాజు, పాము తా నేమియు నెఖుళ 

డట చెగ్సవలగిన చేమియు లెద(ట!: ఇంకను “జన్చువలసినద సి యేమే 



తిక్కన కావ్యనిర్మాణ వెభుము 1 

మనుకెన్నాడో ] (టలియొక చిన్న "క్యమునందున దాను జౌనలనిన 

ల —~ oy ర్ ఆం 
దంతయు6 గొసరు _మొగ్గులలొ నూంది చెాచుసే యు ఎండు. మంగాథ 

ల్ ల్ క చాన న న “70 ~~ 

బల గా స్హమ్మాాహానాసి మును EL యాగించుచు నె యున్నాడు, శ్రే" ౮} 

౧ (3 
ee ‘ కూ జ యో యం 6 

చాతుర్యము: ‘ బుద్దులు "స్టాక్ అని ఒక శలోొ ర నసనుయ —_ ఎయు! 

గుదు” అను (పతిచొటను “"ఎయుంగుము” అని మూగ చదువుకి "మ్మ 

ఉపా ధ్యాయునివ ల మూంలింవుచు6 గ మస్ హ్య్చాదయవం లో౧౭౩౦ దెంగిచూచు 

చున్నట్లు లేచా! తిర్కూన ఉప నె 3 చి తీయంతయు భాగ గ మునిండు నికు 

యుండును. భారశమున నుదో ఫ్ రాను --- అందు కృిష్లుగి రాయు ఐ ఐన సము 

ఘట మ్వుసి (|. "a జరగ 
ర 

శే |పళ్యెక జాగరూక తతొ 5 బదువ6 దగినవి. ఈ 
త్ల 

అసాధారణ వ్య క్తి. రాభవము ఫొందిన భారనపీీపన్చి_భారల విమాన 

సుద 
ధి ఈ మికు వ్యాసుడు పురుడు ఫు న్నెములు తీర్చి * వేసి సీనన్సు తరి బాస శ్రీగ్సులో 

ఆమెకు ఆర్యత్వను), ఆం| దత్వము సిలువ వెల్ల "పలసీనవి. కథలో దది 

పాండవ ౦ంచక మునకు ధర్మః త్న భావములో బాణ సఎచకభుఎవరు బివ 

శకి. భారతకథా జీనయా[ తలో నామె ఇళ్చాళక్తి_-- |కియాళక్ని స్వరూ 

పిణియె !పవరి ౦చినది. స్వరాజ్యసిద్ది కై రాయబారము పంనునను అమె 

పాండవులకు, గృష్టునకు నడుమ నిలిచి జీవాత్మకు, బర మాత్మకు నడుము ఆది 

భక్తి య అద్భుత విహారము సలివినది. ఆయా విశేషము లన్నియు థావుకులు, 

రసజ్ఞ లు భారతమును పళ్యకముగా జదివి (గోతిపద్యమునను చవి చుడ 

గలరు. ఇశు భారతమున విరాటపర్వు మొక కేక కావంమన:6 దగినది. 
౧౫ గా 

అజ్ఞాత వాసముతో( బారంఖథమె ఉత రా వి ఎావానుతోీ మంగఖె ౦ంగముగొ 

ముగినినది. మహా కా విశ్వ నర్ట్ నంతయు నందు. జు=డుల గలను. అందని 

పా్యతపోపణము, రసవపుషసియయు మిరి గాల్ ఫర గమ లే నష 
రు 

ఇతివృత్త మునందలి పాత లేవి యె డెట్లు నడచుకొన్న స్వభావ 

సిద్దము లై మన యనుభవములను దలంపునకు( కెచ్చుచుండునో అటు చితిం 

చుట పా[తపోషణము, భారత రచనయం దీశార్భ్యన ము మిక్కిలి క ప్టమైనది. 

ఎందుకనగా : అది యొక సము దమువంటిగాథ. వాతలు అసంఖ్యాక రకములు 

విపిధనులై న అర్హతలు, అంతరిములు గలిగి, ఒకటి రెండు తరయుల వేటుకు 

కథ వెంట నడ చినవారు “వళ్కుూరు గలరు. ఆయా సన్ని వేళవులలో ఆయా * 
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దశలలో వారివారి భావరూప చెష్టాదులను భావనావథమునం జి తించుకొని, 
అందరి జాతక చర్యలకు సహజమైన, అనుభవ సిద్ధ మైన ఫలితములు (వాసి 

చూవుట చిన్నవని కాదు. తిక్కన నిజ మెన ద వజ్జుండు _ నైప్పికుండు. 

కావుననే తనకు రావలసిన సంభావన యెట్లున్నను చాను జేయవలసీన పని 

ఉత మముగా నిర్వహించి కృతార్గుం ఆ నాడు, పలుతావుల మూలమున 

కన్నో మెణు(గులు దిద్దినా(డు. కొందటు చౌావదీ పొ[త పోవ ణము నందు 
వ్యానుని — నన్న యను __- తిక్కునను __ బోతనను బోల్చుకొని పాచ్చు 

తక్కువలు కొెలుచుచుందురు. కాని వీరందజు నొక శకమువారా, ఒక 

శ తాద్దివారాః ఒక తరను వారిలోనే ఎన్నో నూర్చులు మనము చూచు 
చున్నాము గదా! కనుక స యెవరి గొస్పను వారిలో. జూచి సంతేషించుకే 
మంచిది. 

తిక్కన భార తాం భిక రణము యూలమునకు సరిగా లేదనియు, 

గొన్ని చోట్ల వికృత మైన దనియు గొందణు విమర్శించినారు. ఇది సాహ 

సము. భారతమును *మక్కికి మక్కి" గా వ్యాఖ్యానాంళ ములతో, గూడ 

దెలుంగున( బెట్టతి ననీ తిక్కానయు. చెప్పలేదు. అది స్వరనమును గాదు. 
ఆ కాలమున నెవరి యాం ధీకర్ణ న ద్దతియు నట్టది కాదు. మూలమునకు 

"స్వచ్చానువాద స్వాతం త్య మే యందటు నవలంవించిరి. వారిలో. దిక్కున 

య|గగణ్యు(డు _ సిద్ధహస్తుడు. క థాఫంవిభానము, వా _తొచితి, సందర్భ 

ళుద్ది-పదియు.( గొఅత పడకుండ6ంగ నే చక్కాంగం దీర్చినాండు, భారతమును 
జదుపునప్పు డందలి పాత లెదో కథ నడుపుచున్నట్లుగాక, అందలి (బదుకు 

తాము _బదుకుచున్నట్టుగాం దోపించి, మన హృడయానుభవములను మేల్కొ 

ల్పుచు వారితో మనకు. చాచాత్మ్యము. గలిగించుచుందురు.. తిక్కన తన 
పాతలకు ఇట్టి జీవకళ పోని నిర్శించినా(డు కనుకనే అతని రచనలో భార 
తము కావ్య మైనది. అస్వుడు గూడ నది తన ఇతివోనత్వము, పంచమ వేద 

త్వను పోయగొెట్టుకొనలేదు. మీదు మిక్కిలి ఆయన తెనుంగు పలుకుబడిలో 
మెగిది అందలి సర్వసామ గియు. 'దెలుంగు వారి సొ మైనది. ఆ భారత 

వీరులు_వీరమాతలు మన కుటుంబములోని వారై నారు.  ఛారతధర్శ్మయు 
మన యింటి యాచార మైనది. మన తెనుంగుతోంట నందనో చ్యానమై పురి 
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ఆ క 

> 
తీ 

మళించి ఫలించినది. తిక్కునయే భారతము నాంధధికరించి యుంజనిచో 

లేక “మక్కికి మక్కి గా చేసి యున్నచో ఆం|ధజాలికి, ఆం ధథాషకు- 

నిజముగా నెంత నష్టము కలిగి యుం డెడిగ్ధి ఆ పరమ స్వనం (తుని ఆ తెలు (గ 

బుషిని దీవించి, ఆయన చేతినుండి ఆం|ధ భారతమును దనచేగ 'సెట్టించు 

కొని, చానిని మన వేడిలో. జెట్టి మనకు మహో సాహిత్య థాందెరముము 

దిసాదిం చిన ఆ వారివారచనాథునిక్ ఆంధ జాతి యంతయు డికని య డి 

యున్నది. 

కొందలు “తిక్కనకు సంస్కృతము రాదు. ఆయన పా _తొచిన్యముం 

జెజచినాండు. థావస్ఫోరకముగా వాక్యరచన చెయ లేడు” ఇక కొంత 

విమర్శ వేనీయున్నారు. తిక్కన యందందు తన రచనలో నిరువది నవ్వులు 

నవ్వినాండంట. వానిలొ6 గొన్ని ఈ విమర్శనములకు బదులు నెప్పంగలవు, 

ఆం(ఫసాహిత్యమున నున్నతోన్నత స్థానము నా కమించిన మహో 

భారత సాగరమును గడముట్ట సీ(ది పూర్ణ కాయం డై, నునన హ్బద 

యముతోం కోతులు బోడించుకొని “వాగివరాణంభ | నర్వ భువనార్చిగా! 

నకాదయం జూడు మెప్పుడున్ ”_.అని స్వామీ యెదుట నిలిచి వేండుకెను 

చున్న ఆ కవి బహ్మూగ గు _ మన తిక్కన నీమ:రూ జి! భక్షి పూర్వక ముగ; ధన్య 

' వాదము లఅగ్పించుచున్నాను * 

ఆధారిత 

సర్వజిత్తు-ె తము, ఏపిల్ 1947 

సంపుటము 24; నంచిక 4. 



నోటి నరనసింవాగాద్ర్ర 

(కమవావంబున( గెంపుతోడి నలు పెక్కు ౯ మిక్క్టూటం జైన గం 

ధవ. దిక్కు ల సుగఖీకరింప రన మంత ర్లామ్ యయ కా వెలిం 

గమియం గాజుచునున్న చాడ్స్చున విలోక (పీతిగావిండ వ్ఫ 

ద్యములై యున్నవి చూచితే ఫలము లీ తాళ [ద్రుమ శేణులన్ ”' 

ఈ విదముగా భేనుకానురుని తాళవనములోోని ఫలములను బల 

రామునికి శ) కృష్ణుండు దూవుచు పలికినాడు. ముట్టినంత నే (నవించిపోవు 

(డా వాఫలముల రసము కాదు. అతికష్ట సాధ్య మగు నారికళరనమును 

గాదు ఎజ్జియ కభిమాన మైనది ! అంతర్లామియె చిక్కని రస ముండుకే 

కాక్క అది వెలింగమియం గారుచున్నట్టుండి 'నేతపర్వము చేయుచు ఉచిత 

మగు పాకముచే దట్టమగు నుగంధము దిక్కూలు నిండిపోవునట్లు చేయగల 

తాళఫలరసపాక మతని కభిమాన పాత మెనది. 

అతడు తన కావ్యములలో సోోతము వేసినది నంస్క్బృత కవులలో 

వ్యాస వాల్ఫ్మీకులను, తెలుగు నారిలో నన్నయ తిక్కనలను మా(తమే 

ఎభ్రియకు నూజ్ము విషయములో గూడ _ జొచిత్యవిచార మెక్కువ: వ 

కావ్యములో ఎవరిని ముందు స్మరించవలెనో, ఎట్టు న్మరించవలెనో కూడ 

అతడు విచారించిరయే చేసెను. ఈ నలువుర స్మరణబే ఆశని శెట్టి కవిత్వ 

మధిమానమో కూడ నూచించినాడు. ఆం | ఛధమహాక వులను మవార్తులగు 

వ్యాస వార్మీకులతో పోల్సుట సాహాను కాని, ౬ వి తామార్షములలో 

నన్నయకు వాల్మీకి ఫక్కియు, తిక్కనకు వ్యాసఫక్కియు సిస్టము అనుటకు 

అభ్యంతర ముండదు. అంత గామీ రన మొకరికిని, వలింగమీయంగారు 

రస మొకరగికిని కావ్యర చనలో అభిమతములు. ఈ రెండు మార్గముల 

రసయోగము సాధించుట ఎఖ్రియ ఆదర్శమా @ 



ఎణఅయ కవిత {9 
య్ 

మహాభారత ములో ఆ కాలమునగు మిగిలిపోయిన ఆరణ్య సర్వ శేషపు 
౧ ర 

ల క గ జ Ye లే ఇ జు ని కు ఉస ల ఇస 

పూరించుటకు ఈ౫ నియుంగరు ముందు నగా యుభట. మహ! రొలిం|దు సా 
~~ sa) నూ 

ళం సో జోలో న్ ఇ ల 6 ఇ _ ఇ ఇ 

సెరస "తౌా౦ళ | cl ణు ఎందినుదె. a9 మ్మట (వౌ స్ సయ MDI 
వాట లాడె 

1 
- | ఇ — శ” a న్నా జ ఇ గాప్ జు a వన 4 ~~ ఇ 

నద నుిడగు నాతని సియా మవాడు నెర ఎలి శారంుగా ఇల ది తమగు 
_ 

Ce 

5 జబు నచ. +7 మె ఖే టు ఇ re లు 

అహోెబం గృాసంహుని యబ జారి రథ వరి ౦చెళు అందట నిలతవమ" కును 
F3 

మనకు లభిం: కున్న (బ్ర రామకథ చెల్పు అన్న మ వమభూనవిభుని “ఆతుం౧ వమ 
హు -—0 

7 జగ = శ జ జాగ ఖా అగ జ టో 

ఖ్యాతి గడింపి జన్నాడు. ఆ తరువాత వారి వంశము భారత పారాంకను 

కనుక మవీిభారత సంపూ గి? యదియు కెలిగించి కొడు. ఈ విగయుగా 
—_0 dL 

భారత రామాయణముల భాసనురాగ్ములను వారగా 'గారట వీవళు 
న 0 

చదివి గాధలు (దవ్వు తెలుంగు వాోకి” అంద వేసిన ధనునడు ఎఅయు | ల c= 
స 

ఈ “శంభుదానుడు” రచించిన (*ంభథము లన్నియు (శీ) ఇ రాయళావ 

తార లీలలు వ? ౦చున వగుట (పార్ళతులకు వింతగా నుండ వచ్చును. 
(as) 

“నరక ఒదభకి రినత _ 
— 0 

రర భావము కలీమీు శంభుదానుం ఉగలాగా 

AS ష్రిలై ద ౮ ల! DANS A © MIT 

దర సంభ్యృత నిమసస్య ఫన్యుండ్ 'వెలనుస్ | 

అని పిచామువాుడు వ ల్కాను. వాగినంళ వంటో Uy షుడు సం] ది 
ల్ నా 

భు తీ|వరః ము నిన రథ రలదు. అత దన్వుడు.__ 

ళ్ 

(పణ ధానంబున నంపా 

పణయుం బళకుపవ్ నమర్శ భకి యెంర్చకా 
Ta వాం 

[బణవము రుదా ధ్యాయిను 

| బణున మతి జపించుచుం 2ె( ఐబరాగయమునన్ *" 
క్ 

తుద కాతనికి వొర్రుడు తత మయ్యెను. అమ్బుడు, 

“వారిం జూతురు వారంల జూతురగు 

వారి. జూాతురు _కమ్మఅంగ వారం జూతు*ఏ ని 



80 సారన్వత వార్టసములు-| పథమ సంపుటము 

గరులును మునులును సీమ్మెయి 
జా 

హాగివావ ద అ ముగ విని తాలోకను లె | 
యె 

అంబే బాణాసురుని సంహరింప (శృకృష్పుడు చ|కమె తెను. బాణుని 

రక్షింవుమని వాయుడు కోరెను. గ్రికృమ్లుడు సుదర్భనచ [క్ర మువసంహా 

Con. 

“దితి సుతుడు | బతుకుగా కను 

మతి ని మ్మయి నరిగదను నమస్క్బృతి యిదెనీ 

కోతుల భవత్చి్యయకరణ 

(వతీవాదన మెందు బరమ భ[దమశకాచె 1 

క*వ్యరసనముకూడ రసయోగమువలెనే అభినవత్వము, నిత్యయావనము 

కలిగించు ననీ రసావీమానము పదర్శించినా(డు, 

“మనరసోపయోాగంబున (గమ్మజంగం 

బడ "నె( బాయంబు( దగి యిబ్భంగి యనంగ 

హారిత తృణల తారుణ కోమలాంగి యగుచు 

బృధ్వి యంతయు (గిత్త యొప్పిదము నొం దె.” 

అని వర్ష ర్తుపవును వర్ణించినాడు, వను దేవుడు కంస సభలో మొదటిసారి, 

(శ్రీకృమ్లని . “రూచుచుకా 

వెసనానంద రసానుభూ తి నలవకా సిద్దుండపోలె౯ా జరా 

వ్యసనం బేమియు లేక య తిం గుమారాకారు( డయ్యెకా మదిన్ .” 

ఎజ్టియ నందుచె కావ్యరససిద్దు డనవచ్చునా | 
టు డు 

“ఆతిసౌమ్యము అతిఘఫొరము 

లతిసూవ్మము లతినిపులము లద్భుతములు నీ 

ఐత తాకారం౦బులు త 

దత హృదయుల కలుగవచ్చు గందర్చ్పవహారా Ma 
a 

శంభుదానుని రసా కారములు మా|తము ¢ 



ఎజయ కవిత రి 
ట్ర 

ఈ రసయోగాదర్శనముచె వాక్కులో ఎభ్రంయకు పొాద్యత యు, ఉదా 

రతయు నభిమాన మెనవి. వారివంళ “రమ్యకధథ( దెనుంగున దీరోత ము" 

దగు నాత (డు (ప్రారంభించెను. “అత్యంత హృద్యోోకి విన్యాసం ప మ్రల 

[శుతితుల్యం బద్భు ఆెర్డో దయ శీసంభావిత మగు వురాణము చెప్పు మని 

సూతుని శౌనకుడు వేడెను. 'వెళంపాయనుడు దానిని జన మేజయినిక 

“ఉదాత్త తరహృదో్యో! తో” పలికెను. వందిమాగధులు కృథుచ।కవ ర్తి క్రి 

'మధుర మనోహర పవితి చిత సో త్రంబుల. నుపన్యసించిరి.” నారదుడు 

వీణను మధుర దివ్యధ్వని మరయ జిత | పబంధో జ్వల తాన రచన వాయించెను! 

శాళియుడు కృష్ణుని బట్టగా బలభ్యదు డాతని “గంభీర మధురన్వసవంఎితో 
రం 

నుద్బోధించెను. అంతట శకాళియుని పడగల వై (శీళ్ళమ్ణుడు నాట్య 

మొన ర్భను. 

వునా ఖీచి మృదంగ వాద్యములు _మోయం దీరగ గ శాస్ట్రు పా 

ర్షమనొ జ్ఞ జ ధ్షషగిత౦బు గోయముగ జంచత్కైళియ = సళ ఛో 

సమవోరంగ తలంబునం బటుగతిం గంజ "ము నిర్శథ్య నా 

ట్యమ' హృ చద్యాద్భుత భీమ మై పరల దివ్య శణి చుంాచెం దివిన్* 

అ|కూరుడు శ్రీకృష్ణుని “మధుర తాభ్యుత్పన్న వాక్యములతో స్తుతిం 

చెను. విశ్వకర్మ చ్వారకానగరమును “ఎంతయు నుదాత తరం బగు నాస్ప్చ 

దంబు 'వెంపలరంగ నుశ్చాదింతు' నని ఇం|దునితో జెప్పి దాని నతడు “తన 
విద్యాతపములచేత నుపార్షిత మైన చర్చి దగ నఖిలంబును వినియోగించి 
విభుని పంచినకంశు నుదాత్న శిల్పము దొడ గను “నారదుడు” వీణావల్లి క 
సక్క జూచి........ మధుర |పారంభ సంభూతితో .... .... నిర్వాణానం 
దము. బట్టి చూవెడు గతిక” చాయించినాడు. (పవ్హిదుడు. 

“వెండి పల్కు. నిం 

are mms 

వెలయం౭గ నంబ లకీ జగ చదేకజనేత ముకుంద యంచు న 

త్యలముతర | సబోధ మధురాకుర వాక్య వివేకదయం జె” 

హిరణంకళిపు డాతని_ జ్ సన ం ల టౌొతిగు లం స సరి తార్జ న ర మె 
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తీవులు పీనులం గుఆజీియ దివ్యసుభాపిత రత్నం మొక్కుటు 

దీపిత ధివిజృ ంభణ వీభేయత యొప్ప నుసన్యసింపుమా: ౫ 

అని కోరెను. భవనాశినీజలము ఆ కలంకము “అక్ష్షయర సోడా తము, / 

ళ్ 4, ల శి అత్య చతురమన్ొ జ్ఞ విజ్ఞానలతలు లమ్మీవనములో కలవు. శికృష్ణుడు మార్ళ-ం౦డెయు 

నితో 'లోకనమ్మానిత వాకిర్థ, నీదయిన మంజుల వాగమృత [పవాహముక౯ా 

వీనుల దోయి లించుచును వేడుకల గోలి కొనంగ నెతిగ్టలం బూనెదో మని 

పల్కెను. 

“పరిపక్యి మంజుల ఫలర సోద్దతము లె 

పలుకు రాచిలుకల కటురవంటిో 

సావి తికి సత్యవంతుడు వనములో చూపెను. వామనుడు బలి యొద్ద 
కరిగి “యాశీర్యాదం బిచ్చి మధురోచాత్త స్వరంబుని బల్కెను. నాశాయ 
ణుడు మార్కం జేయునితో పళయ పయోనిధిలో” విస్ఫుర దుదాత మనోజ 
మిత స్వరంబునన్ * బలిను జనమేజయుడు వేద వ్యాసుని నమవతమున భారత 

రచన సీట్లు పశంసీంచెను. 

సర్వామ్నాయ పురాణశాన్ర్ర పదవీ సంభావి తార స్టితుల్ 

నిర్వావాంబున( బొంద సర్వకవితా నిర్భంధ సంపూర్ణ మె 

గర్వాారూఢి దలిర్ప సర్పజనతా క[ర్టామృత స్యందిగా 

సర్వజ్ఞుల్ భువి మీరు భారతము డేజ్ఞం జెత యిం తొప్పునే!” 

“వహారివంళ కథో త్రరముగం 

గురువంశ నుధారసంబు (గో లెడు నెడ నొం 

డు రసంబులు చెవు లెల్ల వు 

పరవళ మై మనను చెవుల పాలిద యయ్యెన్ .ి 

ఉ జ్వాల, ఊరీ త శబములు ఎఅయ వరనలలో దొరలుచుండుటయు 
జు tine] a) యు ౬9 

నాతని యాదర్శములు ఎటివో అనుమేయించ నగును. 
ర 
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అవసరము కలిగినవ్వుడు వ్యం గ్యర చనలో ఎజ్జయ సిద్దవాన్తుడు. బల 

రామ కృష్ణులను మట్టు పెట్టించు నుద్దేళము మన సులో నిడుకొని కంసుడు 

వారలను చూడ దలచిన వాడు వోలె నటించుచు తోడి తెమ్మని (శ్రీకృష్ణ 

భక్తుడగు అ|కూరుని బృందకు పంపెను. కంనుని ఆంతరంగికో దేశము 

(శ్రీ బలరామక్ళష్టులకు తెలుపుట కంనసేవకుడగు నాతనికి పాడిగాదు. భగ 

వంతుడగు (శ్రీక్ళష్ణునికది తెలుపకుండ భకుడగు నత డెటుండగలడు? ఆ 
to లాలి Naa 

{ ప మూటాడ ముం జె న రాతి యెల్ల న|కూరుడు శ్రీకృష్ణునితో మాట్ల డుచునే యుంజెకు. ఎట్లు 

తీపు మిగులు న|క్రూరు నాలాపములకు 

ను ని మవగతి నిద మై యుల నిల 
mm ౧౫ 

నటు |పియమందుచున్న దె త్యాంత కునకు 

' నరిగే నప్విఖావరి ముహూరాభ యగుచు”, 

అంత సేపును వాచ్యముగ నాతడు కంనునిభావము చెప్పలేదు కాని, 

వ్యంగ్యముగా బహుభంగుల ఆలుపకుండ(గనే తెలిపి, ఇటు (వభుభ క్తి కి అటు 

భగవద్భ క్షి కి విరోధము లేకుండ సమర్ణంచెను. అ ఘట్టము ఎజ్జయ మిక్కిలి 

సమర్థ్గతతో నిర్వహించెను. కాని "దానితో నాతనిక్ తృప్పి కలుగలేదు. 
“లని య కూరుండ నేక కమంబులం జెప్పిన 'వాక్యంబుల యభి|వాయం 

బంతయు నెరింగి కృష్ణుడు” అని తుదకు చెర్చినాడు. 

అన్ను వ్యంగ్యరచన కౌళికకుమూరుల ఘట్టమునను, నారదుడు అద్భుత 

ధన్యతముల నస్వేషించిన నందర్భమునను కలదు. శాని, అెండునెడల గూడ 
తుదకు వివరణ యున్నది, 

ఆధ దేశము పూర్యమీమాంసకు కాణాచి. అందుచే స్పష్టమగు 

వాక్కునందు మన కభిమానము. _ ఎల్జియకును వాక్కులో విన్ఫుటత్వము 
అభిమానము. “నన్నయ తిక్క నార్యులు భాసుర భార తర్హి ముల పర 

మార్గము తెనుంగు వారికి తెల్ల గ జేసినారట. గాలవుడు “విళదవిసార 

ముగా” కథ నుపన్యసించెను. రాజస, వములో ఆి “ఎవ్టు నిన్ను గొనియాడు 
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బరిన్ఫుట వాక్యభంగులల౯” అనెను. శెనకుడు యాదవుల 'జన్మచరకి త 

(వపంచము సమస ౦బును విస్తర (పళస్త ముగ నువన్య సింపవలయు' నవి 

యర్జి ంచెను, బావ్మాణుడు [బహ్మాదళ్తునికి “నువ్య క వర్శొచ్చారంబగు 

చెలంగుని శ్రోకంబులు వినిపించెను. నారాయణుని నురగలు “కట మదుర 

వాక్య్యందుల( దిస్తు తీచింరి. కృష్ణ సం కీడనంబుల సంక్లిష్ట వీస్పష్టంబులగు 

వాక్యంబులం (గమంబునం జెప్బ్చను. ఆశ్వాసాంతనులందు వెళశంపాయ 

నో క్తి వర్ణన మున్నది. ఒకచో, “కణథా(పపంచంబు నమంచిత వ్యాఖ్యాన 

విఖ్యాతంబుగి ననియు, “విష్ణ చరి తాత్మకం బగు వాజ్మయం బితి|పవ్య క్షం 
3 ~ CN c ఇం CN ఇర “కి న్ | కి (3 

బుగగ ననియు ఉపసనా ద్రనము వరిన్ఫుట ల్లానంబుగ ననియు. వ్యాభ్యాతం 

బైన వాక్యజాతం బభిజాకార్గ నమర్హంబుగ" ననియు వినిపించిన కథ 
QQ. : im 

(పశస్త విన్మరఫణితికా” అనియు పరిపరి విధముల వర్ణించెను. 

ఇటు విసుటముగా విస రించుటలో ఎఅయకు జొచితియం దభిమాన 
౧౧౫ వానో ఠు 

"మక్కువ జి చిత్యావసర మునకు మూలకారణము సత్యవచనాభిమూనము. 

అనుచిత మెస్పుడును అన్భత ముగా నుండును. 

సో తములో గూఢ నతిశయ వర్ణనము అనుచితమ) లేని గుణము 

లున్నట్లు వర్ణించుట నిజమైన సో తము కాదు... “మున్న ౦ భోజభవు యాగం౦ంబు 

నందు సుతా్ట్టహామున జనన మొంది సూతుండును, మాగధుండును నా నొప్పు 

సంయమియు నె యజునాజ్ఞ 7 వారులై దివిజుల పనినున్కినందుల బుషులు 

వేల్చులు (పీయంబున వారింవిలువ( బనిచి పృథున రెశ్వరు డిటమీద( బేరి 

యొనగ జేయగల కార్యములు నవిశషకృతులు నాత్మదృష్టిమై గని మీర 

లతని ఇమెదిరి కేగి వార మొనరింపు డింపు మిగుల ననవా రట్ల చెసిరి, 

పిమ్మట (వధు వా కార్యములు నిర్వ రి ౦చెను. వందిమాగధుల క వారమే 

నత్య వాక్య మైనచో ఇతర స్తుతు లెట్లుండవలెను. * అది అతి గౌతమ నంవా 

దములో ఎజ్జియ వివరించెను. 

అధ్వరదీతితు డైన సృధుచక్రవ రిని అతి ఆశీర్వదించి “నీవ విధాత 

విదుండవు నీవ నమ న జ'నేళశ్వరుండవున్ , నీవ యేవ ధర్మములు నీవ 

యెటుంగుదు........ =. ” ఇత్యాదిగా స్తుతి చేనెను. అది విని సథలో నున్న 
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గౌతముడు “కలుపించి ఇటు నో రణలువంగయ _౭ లెదవు.... అర్హ కాంకి వై 

మనమున ళంకలేక యొక మానవు నింత నుతింవ నేటికిన్?” అని అధి చేసిం 
చెను. అతి తన స్తోోతము సత్యమని సమర్థించుకొ నెను, “వాగు మవోనాదం 

బుగా వాదించుచుండి కాళ్యపుడు సకల ధర్భజ్ఞుడగు సనతు_నూరుని వాలికి 

వారి వివాదంబు తెబుం గౌణ్ంగించిన నతండు “అతి నిజంబు పల్రే దగు 

నాతని వాక్యము ధరగ్టయు కృ ము] అని ననుర్టంచెను, 

త రవాన్య మెరిగిన ఎజ్జయ దేవళవునిచే నిట్లు (శి లత్మీనృ సెంహోవ 
తార * బారంభమున చెప్పించెను. 

“పనును బెద్దలచే మును 

వీను లలర దరతరంబ విన్ననిధంబున్ 

మానసమున నున్న శతెణగు 

గానువునం గన్న కమము గథన మొనర్హున్ .” 

నృసింహమూ కిని “అది బహుభంగులన్ ముని సురావలఠి తన్వీనుతించు 
వాజ్భయ ధ్వనులు నభొదిగంత మిళితంబులుగా....దన నరసింవా లీల వినుత 
సతి నార్చకమై తనర్పంగన్ * విలసిలెనట. మరియు భారతీవల భుండు నలాస థి డె ౬ (౧7 (౧) (గ) రూపంబుగా నభిరూపార సం న వంబులు గావించె నావి త్రి నుతికి యము గి వావి 

వాటి డిట్ట నెను ; 
౧౧౫ 

“తృషితుం డగు వాని బరిలథు 

తుషార తోయములు మూాదితునిం జేయు గతిన్ 
వ్యాపి. తాంగు చేని నను గ 

లవ రహితములెన నీ సమంజన ఫణితుల్ .” 

* ఎజియ తన్ను (గంథనులలో నెన్నడును ఎక్షై వెగడ అని చెప్పు 
65 nN కొక ఎబ్బయ నామభేయ యనిఇమి చెప్పుకొనెను. అక్షేు తన [గంధము (శ) 

“ఉని, అత్మీనృనించోవతార మని యెలెడ ఇవ్పెనే కాని నృసింవాపురాణ మని యెక్కడ ననలేదు. లోకములో ఈ మార్చులకు కారణమేమో ; 
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మజియును వివిధ భంగి సత్యధర్శ ఫణితి నంస్తు తించుటయు గృపార్డి 
(గ 

చితు డగుచు నద్దముండు సావి తికి సత్యవంతు నిచ్చెను. 

బల దేవ [పేఖావ మడుగగా వె శంపాయనుడు “వచోబలశాలి యనగ 

బరగిన బలరిపుగురునకు, బొగడ భరము నరం చా, అయినను మదీయ బుడి 
@ 

వాక్య [పచారంబులకు గోచరంబులె నవి వినిపించెదినని పా%9రంభించెను. 

సత్య వాక్య భం గమునకు ఎజ్జయకు. గలుగు కోవము బల చేవునితో 

ద్యూతములో రుక్మియు, కళింగుడు నన్భత మోశగా "తెలిసి. “"సీఠరాయుథుండు 

సంరంభంబున సముత్హితుం డై పటుముప్టి. ఘాతం౦ంబున రుక్ళీం జరొపీ యుజికి 

నెత్తపలక యొ త్తి కాళింగు దల పగుల నడిచి పండ్లు డులిపి చంపి, యంత 

నిలువక ....పలువుర( బొెడివేని....మత దంశావళంబు విడివడి యనర్షళ | కీడం 

(గాలు చందనంబునం జరియించుచు రుక్మిం గొప్పువట్ట సభా 'ద్వారంబునం 

దాక దిగిచి నిహుత ప్రాయుం జేసి వీడిచె” _అను నిఆశ్యది వర్ణనలో స్పవ్టమగును 

కవుల బీవితాదర్శములే వారి కావ్యములలో (పతిఫలించును. కవులు 

ఎంత తీయని మాటలతో వాగసినను, ఎన్ని యలంకారములు గుప్పించినను 

ఏమి అభినవముగా చెప్పుటకు |పయత్నించినను వారి జీవితాదర్శములు ఉదా 

త ములు కానిచో కావ్యనులు కూడ మహాశావ్యములు “5 నేరవు. కవ్మితయ 

మునకు, వారితోపాటు పోతనకును, కొంతవరకు “పెద్దనకును "తెలుగు బేళములో 

ఇప్పటికి నిలిచియున్న విశవ పూజ్యభానమునకు వారల పవిత్ర జీవితములే 

కారణములు |! 

ఎణయను గూర్చి అర్ణణ్యపర్వాంత మున “భవ్య చరి తుడు, గుణగణ 

గరిష్టత నొప్పు ధన్యుడు, ధ రై ్మకతత్పరాత్ముండు, లోక క విదితుండు, ధిర 

విచారుండు, నాధుజనహార్ష సిద్ది గోరి కవీం [ద కర్ణ పుట “యముగా నారణ్య 

పర్వశేషము పూరించె నని యున్నది. 

శ) లట నృసింహావతారములో “గురు భజన పరాయణుడు సరస 

బహుపురాణ ధర్మశాస్త్ర కథావి న రవేది, వినయోదిత భరితుడు అతులాను 

భావ భవ్యుండు' అని యున్నది. 
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వారివంళ ములో “అంచిత చరితుండు, సకలభా మో కవిత్వం విశారదుండు, 

సాధునమృతుండు, నిళ్యసొమ్యుమతి, భవ్యుండు, ధీరో తముండు” అని కూడ 

నున్నది. 

ఇని యన్నియు నతడు తన్ను గూర్చి స్వయముగా చెప్పికొన్నవియు, 

ఆ ప వియు నగు వచనములు. వమిటీ ఆతృనుతి యని నేటి 
ఇతరులు అన్నట్లున్న (ఈ. శ్రమ 

వారడుగుదురు. పహారివంశాంత మున వాచకలతణము లిట్లున్నివి : 

“అనసూయుకా జిత కెమరోషు6 గమనీయాకారు సతో కక్ 

లు నశేపాగమశా(న్త్ర తత్త్వ నిపుణుకా లోక జ్ఞుం | బాబ్జుకా శుచిలా 

ఇ నా వ 

జన అానమ్మతు భవ్యభ కి నియమ శాన ముతుం బియం 

బున నత్కారము లొస్చ వాచకునిగాం బూజించి యుంచందకున్ 

ఇచ్చటి వాచక లక్షణములే చె వర్ణనలోని ఎల్జియ కన్వయించి 

యాతని కీ గంథములు చెప్పుటకు గల యధి కారమును చూపవు చున్నవి. 

ఎజ్జయకాలమున ఉ త్తర భారతము మేచ్చా( కాంత మైనది. దశిణ 

భాగమున" గూడ వారల యలజడి ఎక్కువె నది. పర ప్ర్రీలను జలాత్క-రించు 

మేచ్చుల కథ లతడు వినెనేమో : అట్టి పయత్నము చేసిన నై ంధవుని పాటు 

నతడిట్లు వర్ణించెను. 

“శల డవడి యరదను డిగి 
౧ 

విలువను నమ్ములును విడిచి వెల వగుచు మే 
౧౧ aa) 

నెల బెమర్చయంగ నూర్చులు 
౧౫ 

౮ చెల్లుగ నమ్మకుజ వళువు ెలుంచం బఆఅచెన్ .*ి 

అటు “మనుజ పశువు” అని వరించుటలో ఎణయో కటివారిపెగల 
౧౧౫ (2%) ళం ఠి రూ 

యసవ్యాము, అతని ధర్భు తత్పరత సూచించును, భీముడు. 

“ఒడిసి తలపటి నేలం 
లి 

బడ6 దిగిచిన వాడు పెనల బడుటము. జిక్ళు కా 
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మెడ( [దొక్కి గాఢ ముస్లిం 

బొడిచి మొగం బవియ రక పూరము దొరుగన్”, 

“ఒడ లె ల్ల బిండి కూడుగ 

బొడిచి యగయనె తి | తిప్పి భూస్ల్సలి మజియుం 
ఐం రు 

బడ వ వి యురము ముగమును 

నడిచెను వడముడి తల (ప్రవోర కుళలు( డై.” 

అవ్యుడును ఆ ళితకు పాతు డయినది నె ంధవుడే యగుట చి తము, 

సింధు దేశములో నెప్పుడు నేదిన నున్నా? 

అతనిని ధర్భజుడు, నిన్ను నిం[దియ విలోలు నల్పు ధృతివిహీను నేమి 

యందుము, అరుగుము అని మాటలతో శితించి పంపివేసెను. 

ఇట్టి నుట్టములలో కవివ్య క్తి కథాయవనిక చాటున నుండి సువ్యక్ష 

మగుచుండును. శామ విలోభక స్పృవాల .గర్వపరంపర పొందువాసి.... 

తుది చాకిన యున్న తిం గన్న శంకరస్యామి గురుండు మాతలపు సర్వము 

దానయి యుండు. గావుతకా” అని అార్జీ ంచిన ఎ జయ తన్ను గూర్చి 

చెప్పుకొన్నది అత్మ స్తుతియన( దగువా 9 గురుభజన పరాయణుడును! 

వినయోదిత భరితుడు ననుటకు-___ 

“ వమువోకవిజన (ార్గనంబును సద్గురు చర ణానుస్మరణ కీ ర్రనంబును 

సమర్జి౦చి కృ 'తార్డ తం బొంది కతిపయెవమర పరి గహ జనితం బెన నెనుక 

వావలంబు కత ం౦బుని_- 

“మించిన వేడ్క వీనులకు మిక్కుటమై మధువృష్టి [గమ్మ రా 

యంచలు గూయ( _గంచమును నావల( గూయం గడంగుభంగి( (బౌ 

థాంచిత శ బ్లనారులు మవోకవు లాద్యులు కావ్యళ య్య గ్ 

లించిన కీర్త సంగ నుఖలిలకు నేనును గాంతం జేనితిన్ ”. 

అను భాగములు చాలవా ? అటు చెప్ప (గలిగిన వాడు అతులానుభావ 
aa 

భవ్యుడనుట కేవల సత్యవర్ణ నము కాదా ! 
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రసములు తొమ్మిది యను మతము వృద్ధ్దిసమ్మశ ము. ఐనను అవి 

ఎనిమిచేయను వాదమును గలదు. అట్టివారు శాంతము (నలె కరసము 

కాదనియు, సర్వ రసముల సామరస్య మె అనియు నందురు. ఎజ్జయ అట్టి 

రోనవాది యనుటకు గొంత యాభఛార మున్నది. వై కుంఠపురములో_ 

క్ వో లాలో న జడా 

“కూడి సమ్మగ తత్వ రిననోవి నుఖంతుగు యోగి బృంద నుల 
—_0 0 © 

క్రీడ యొన రు రష్టరన కీ ర్తి తభంగిం | బసన్ను లయ్యొడన్ ”' 
— 0 డ్రి అ 

అని వర్ణించినాడు. (కడకు శాంతరసము యోగ్యము కాదు దనుర 

అష్టరసములన్నా డని, కానిమరి యిక్కడ కావ్యరనములకు [వస క్రి యే లేదని 
అ 0 

కానీ సమరి ౦పవచ్చును. అషరసము లని వాచ్యముగా నిచ్చట "జెప్పిన ది 
థి రు 

బలపరుచు సూచనలు మరికొన్నియు గలవు. ఇతర  రసముల చెర్ల క్కు 

డక్కడ నతడు |గంథములలో ఉదాహరించినాడు గాని శాంతరసము 

సరె త్రలేదు. అంతే కాదు. అత నికి అద్భుత రసము. అభిమానరసను. 

అదుతరసము అను మాటలు | వయోగించి నమిమారులు ,శళీ; క వ్ భి అ | ౦ a గ్ర లగ బి 
ములు తప్ప మరి యేవియు నితడు పయోగించలేదు. ఈ చూడు శబ 

(a) 

ములును అతనికి అలవా చున ఊతపదములా యెమి అనునటు తిరిగి తిరిగి 

వచ్చుచుండును. అద్భుత (శ్రీ) కల్యాణములే అతని నా వేశించి | గంథములు 

వలికించినవా * అవియే యతని కవిళాదర్భములా ? శ) కల్య్యాణవులు 

"వేరుగా విచారింతుము. ఈ అద్భుత నును ముందు కొంత పరామర్శ 

చేయుదము. 

తాగ్ధ్ర రని యాశమములో చనిపోయిన బాలకుని మహాద్భుకాశ్శ 
కులై చూచికి. వైవస్వతుని యోడను మత్స్యము అద్భుత వేగంబున నీడ్చెను, 

బాల కృష్ణుడు | పళయ కాలములో అద్భుతాక్ళతి నుండునట. ధర్మజుడు 
మార్మండేయమునని (పనాద మున నత్యద్భుత కథా శోవణ పరితోషితు 

డయ్యెను, మండూ కంగన మాయము కాగా అవని విభుడు అద్భు తాత్మకు 

డయ్యెను. మార్కండేయుడు తనకంశు వృద్ద తముల నెరిగించుట మహాద్భుత 
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మట : కువలయాశ్యుని తండితో ఉదంకుడు “విను మొక్క యద్భుశంబు 

సెప్పెద'నని |పారంఖించెను. శెళికుడు ధర్మ వ్యాధునితో “నీ చరితముం 

గన మది నద్భుతం బొలసెి ననెను. పాంచ జను డను పావకుడు పుట్టగా 

త ద్దయు నద్భుతమం దె లోకనుల్ ' కుమార స్వామీ ముఖమున నద్భుత ముగ 

నుద|గ దవాన శిఖావళు” లుద్భవించెను. ' "పది కే వురు భర్తలు నను 

ర కులగుట యద్భుతము. ధృత రాష్ట్ర%డు పాండవుల యరణ్య వాసము 

విని “ఇట్టివి గదా నివిధాద్భుత కర్భపొకముల్ ” అనుకొనెను. జనమే 

జయుడు అద్భుత౦బగు దుర్యోధనుని చరితము చెప్పుమని యడను. 

_చౌవది భీముని వీర్యము “అనేక మద్భుతిమని వగ్గ్శించెను. _“అతలంబున్య 

(గుంగిన నద్భుత ముగ దివమునకు నెగనిపోయిన సె ౦ధవుని. దెతు మని 
Qa 

భీమార్జునులు (పతిజ్ఞ చేసిరి వానరులు భూవివరము అద్భుతముగం గనిరి. 

మరియు నికున్నిమారులు అద్భుత శబ ప్రయోగము వేసినాడో 
Cn 6. 

లెక్కించిన గంథము సెరిగిబోవును. 

అద్భుత ధన్యశ బ్రవాచ్యు డెవరో వానికే నారదు డన్వేపించిన మనో 

హర మగు నొక యాఖ్యాయిక వారివంళములొ నున్నది. నారదుడు ముందొక 

కూూర్భమును చూచి చాని కాళ బ్రము లన్వయిం చెను. కూర్మము గంగయొ 

యందుకుతగుననెను. గంగ సాగరమి అందుకు పాత మనెను. సాగరము 

భూమిని నిర్రేశించెను. భూమి తన్ను ధరించు కులగిరులను జూపెను. కుల గిరులు 

విశ్వమునకు పితామహు డాధారము గనుక పరమాద్భుతం బతంజియనెను. 

నారదుడు (బహ్మాను ఆద్భుత ధన్యపదములతో సంజోధింపంగా నతండద రిపడి 

యట్టి [ప్రభావము కలవి వేదములే యనెశు. అంతట నారదుడు వేదముల 

నారాధించి సాజాత్కారంబు నొందించుకొని [బహ వ క్యము లివి అని 

చెప్పెను, 

“అనపుడు వేదములు తపో 

ధనవర యాళ్చ్ళర్య ధన్యదళ కర్ష్మలమె 

యనుపమ మహ త్త కలితము 

లనంత ములు యజ్ఞ ములు సమ్మ గోదయముల్ .* 
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“సము గులుట యల ను యజారంబ యజాగంబులు లీనినాడు మా 
గ "న ఇథి అథ 

శ్రలిమియ్మ నీర ర్హకంబ మాకుం బరమ పరాయణంబులు యుళ్ట ౦బుల "కా 

ఇబటుంగుముి అనెను. అంతట నారదుడు యజ్ఞ ౦బుల( | బత్యమంబు 

సుత శ బవాచంములుగా6 బలికి ఆని పరమ, 3 భుతగము గావించి అద్భు ధన్య బె § ( ఎ ఎ భుత్వి 

కొనియాడ 6గొ నధ్వరము లిట్ల గుంమె ; 
4 

“మా కాత్శ విష్ణుం డిత (డు 

గై కొని నడసంగ6 జెడక కలుగు నిరుపమా 

త్సేకం బగ్నియు వావియు న 

నాకులమం|[త కుభతతు లత6౦డ మునీం| చా Ma 

“ఇట గుటం జేసి యాళ్ళ్చర్యధన్య శబ్రంబులు రెంటికి వాచ్యుం 
Mn ది 

డమ్మహోపురుషుం డని చెప్పిన యధ్వర్యంబుల పలుకులు దిని” 

యాదవ గోష్టిలో (శ్రీ) కృన్ల భగవాను డుండం0గా సకలజన [లత ధి ణ్ 

సుందరం౦బగు చందంబు గల యెొబుంగున. గనుంగొని 

“అమరులు లోనగు జనముల 

నమితాద్భుత కీర్తితో మవేధన్యుండ వో 

కమలాకు నీవు, నీతో 

సము లెవ్వరు నిక్కనునకుం జర్చింవంగ న్్”, 

“అనిన నవ్వుచు నవ్విభు. డతనితోడ 

ననఘ ! యద్భు తాత్మకుండ నత్యంత ధన్య 

తముండ నగుదు నే నొకండన విమలదతి 

శ్లాభ్యు సేత సద్భావన మమరు నేని” 

“నా విని నారదుండు యదునాయక నా చనుచెంచినటి శా 
లు ర్యావధి సిద్ధ మయ్యె | వియమందితిం జచ్చెజం బోయి నచ్చెదన్ ” 

అని గమనోన్ముఖు, డయ్యు. 
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ఆద్భుత ర సమున కింత యతిశయ మేమి? ధన్యళ బముతొ పాటు 

అద్భుత బ్ర ముండుటకు కారణ మేమి * శేవలాలం కారికులకు అద్భుతర సము 

నుత్క్బృష్టత దో శము కారి పోవచ్చును, వారిక శృంగారము సథమో 

రాధ్యము. కొంచరికి వీరము. ఉత్తమ నాటకములు శృంగార పర్వములలో 

నేదో ఒక రసము |సధానయూగా ,నుండవలెనని వారి మతము. భవభూతి 

కరుణయందు అభిమానము చూపితశాడు. ఇసుడిన్వుడు హోస్యమున ను కూడ 

కవులు ఆదరించుచున్నారు. కాని అద్భుత ము ఎజ్జియ కభిమాన మనుటలో 

సందేహను లేదు. సె యాఖ్యాయిక చే వ్యానమహార్షి శే దాని యందు 

వతపాతము కనిపించును. భారతము శాంతరస (పథాన మనియు, దానికి 

నాయకుడు (శ్రీక కము జ నటును పెద్దలు నిర్ణ యించినెరు. 
tg — 0M 

శివళ 'క్యాత్మక మైన | క్రీచ| క్రరాజార్చనము మన చేళములో అనాదిగా 

నున్నది.  (శ్రీచ్మకరాజము నవావర ణాతగ్జకము. అందులో అగస్తాన 

మలంకరించునది బిందువు. ఆ పిమ్మట | తికోణము కలదు: తొమ్మిదవ 

దానికి భూవురస జ్జ. ఈ తొమ్మిది అవర ణములను తొమ్మిది చ కము అని 

భావన వేయుచు వానిని ఇతర భావనలతొ పాటు నవరసాల్మక భావన 

వేయుట కూడ గలదు. ఒకొక చ కము, అనగా ఆవరణ ఒకొక్క. 

రసాత్మకము. అందు భూపురము శృంగార రసొత్మకము: | తికోణము 

అద్భుత రసాత్మక ము; బిందువు శాంత రసాత్మక ము. జఛాంతమునకు సాయి 

నిర్వేదము. అందుచేత శాంతరసౌాతళ్శక భావనకు పుష్కులాధి కారులు నర్వ 

నంగ పరిత్య్యాగము వేసిన పరమనాంనలే. గృహస్థు అగు ఎలయ దానికి 

అవ్యవహిత వగు అద్భుత రసభావము హృదయ పద్మములో ఆరూథ ము 

శైనికొనెనా ? ధన్యళ బ్లము శాంతర సోపాసనా నాసిద్దుల క 2 

బృందావనములోని నోగణంబులను వర్ణ ంచుచు నతండు_ “శ్రుతి 

విభవంబులుంబో లె లోకోద్దారకంబులు, విష్లు క్ రనంబునుం బోలె (శవణ 

మంగ ళంబులు, : నధ్వరంబులుంబోలె నిత్యనిర్మలంబులు, మం త ౦బులుంబి శరా 

రతణీయంబులు, డె వంబులుంబో లె నర్పనార్హ ౦బులు, గురువు? ఇుంంబో లె 

నిరంతరాను వర్తన పరితోష్యంబులు, (శ్రీ విశషంబులుం భగేల నఖిల 

లోక చకీర్ష ౦బులు, భానంబులుంబోో లె రసజనకంబులు"-అని వర్ణించెను. 
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ఈ శంభు దాసుడు @) చకరాజార్చ సాశత్చరుడా ఆ చర నే జి 

ముఖముగా చూచిన శకి చర మనియు, మఠియొక విధముగా చూచిన 

శివచ|క మనీయు రూఢి యున్న ది.అతడు శివకోణములు సవ్య ఖము 

చేసికొని యర్శించువాడా 2 

4 

ఏమో! కాని యొక్కటి మాఠము నిశ్చయను. అతనికి అద్భుతళ్ల బము 

నందు కంచు గూడ (శ్రీ శబ్రము నంచెక్కువ పక్షపాతము కలదు. శ) ¥ దము 

నకు పర్యాయ పదమా యన్నట్టు కల్యాణ శబమును కూడ నత డశు తరచుగ 
తక ది ౧౧ 

[పయోగించెను. 

(శ్ర ళ బ్రమునందు తెలుగు కవు లందరికిని విశేష. మఖిమాన మున్నది. 
కానీ ఎఅయది నిరుపమానము. (ళ్ కల్యాణ శబములు పొాదపూరణకు. 

(=) టు 

పద్యపూరణకు నుపయోగించి యశడు తన | గంథము లన్నియు (శ్ర కల్యా 

ణాంకితములు చేసెను. ఆద్భుతళ బ్ల పయో ము చేసీన యొుణల “నెల సందర్భ 
థి గా (a 

శుద్ధి ఉన్నది. కాని ఈ శ) కల్యాణ శబ్దములు అతడు అడక ఆశ 

వి శమించుటకు మాత మే వేసెనా యనివించును. అతని పశ్చిదయ కుసర 

ములో నిత్యన వాసము ఏర్పరచు కొనిన రెండు మహామం [తవ లు - రండు 

దివ్యనామములు.. , ఏమైన నీవిధముగా అ యవల్న: నం బపిల్నెస్సృన మె 

అతని వహృదయగ తాద గ్భమును న సఫలము చేయుచు లోక ర్ముకు “వదణలు 

చున్న వా - 

కావ్యములను ఆళ్వెసాది పద్యనులును వ. (పారం ఫించుట 
కత రాం ధ కవులకువ ల బభియకును సామాన్యము. 5*ని* (| రై “తీయత 
నూభవోద్భవ కథాక కల్యాణ ముద్దోష మైనిండా?ె” ననస్పెడు ఎ జ్రయ, 
కుమారస్వామి “ శృీనమేతుండై విశేష = "ంతి స్పూర్తి సొలసెకు" 

ఏ దినమునందు షణ్ముఖ 

(శ్రీదేవి వరించెం గమల చిహ్నితకర యొ 
| 



” సొరన్యత 'వ్యానములు-| పథమ సంపుటము 

యాదివనము పంచమిలో 

కాదరణీయంబు లకీ కాస్పద మయ్యెన్ ”. 

నై ౦ధవుడు “8 విహీనుల గరం బర్జింతురే కామినుల్ ” ? అని యడిగను. 

రామ భ[దుడ్లు | క్రీరమణీయుడు. అట్టి రామభ| దుని నడవికి పంపించి “దుష్కీ_రి, 

నాయౌదల గీలుకొల్చి (లకి నెడపెదవా? అని భరతుడు తట్టి నడిగెను. 

“ఇద్ద వై భవ (శృీనుఖను స్టి రాయువుల. జందగ6 బాాతమ వె తనరు 

టన్ ” జనమేజయునకు వారివంళోవ చేళము పారంభించెను. *చరణపీఠ శ) 

కున్నతి యెసగ( బృథుండు చెన్ను వహింపోనట. పితరులు వసింతురు శ) 

తోడి. ఆశ్వాసాంతనంబోధనలో 'నశ్మృసమఖ( శీ) | వీత గీర్వాణి యనియు, 

క నం హారివంళ పస . వ రామాయణ వా౭ివం శ) మన్శధుర[పసంగ U మల్ల చమూవశేణ్య 

.* అన్నాడు. వె దేవాకన్య.... అతని చేతోదయిత య య్యు సావా చ్చీ 

దేవి యయోనిజాత సీత యనంగన్”, $9కృమ్తుడు శక ట౭నురభంజన సమయ 

మున శీ) రమ్యాం [ఫీ యుగంబు గింజుకొనొనట. ఆశ్వాసాదిలో నొకచో 

శ్రికర కవి [పిబంధములు' అనెను. గోపాంగనలు 'శి) సంపన్న ము లెన 

పాటలములి నలంకరిం చుకొొెనిరి, 

“సీకేలం దగిలి శీంనిత్య మె తినరు నివ్వేణువు శైలోక్య వినుత పదము" 

అని వాను దేవ భర చ్వాాజులు ను తించిరి. గోగణములు “ీ9విశేషంబులుం 

బోలె నఖలలోక చకీర్ణ ౦బు'లట, గోవిందునికి “అభి షేకశీ9 మేనం జేసెను. 

నురవతి యీ నిఖలంబునకు. బరమహిత మగు పొంటిన్*. “గోపొలురు 

త ద్వేణు రవాపూరములోన మునిగి యానందరస శీగిపరిణతి నాత్మీయ 

వ్యాపారము లెల్ల వదలి రవిచేప్టితులై ". కంనుడు వను దేవుని సభలో “ఒక్క 

వడుచు౯ వే తెచ్చి పోరించి యే ఫీంకింబా తమ వె శల'ర్చెదవు*? అని నిందిం 

పగా, యాదవస్థవిరు డక డాతని “శీదక్కి వనంబులో జడలు దాల్బంగ. 

బోయడునటు* మాటలాశుదూవా యని మందలించెను. “వాను దేవు చరణ 

ద్వంద్వంబు నూతన గోముయంబున నన రృ శీ9' దనర్చెను. రామకృష్ణులు 

“పుట్టినకో లె. బుర కీ లెట్టివో' యెరుగరు. రాజదర్శనమునకు పోయెడి వారికి 

“కి మేదిల్లంగ మంచి చీరలు వలయును. “ఇం దచానద్యుతి శ్రీ]లం (గాలిరి'. 
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“రామకృష్ణులు, మల్లులు కంనుని' విళశ్వసిలను భజింపు మనిరి. గురువు 

' శేశవు౯ ఫీంనిండారంగ నొక్క కాగింటన యగ్హం "జేర్చిను. వారు విద్యా 

భార్గస మె తిరిగిరాగా _ శి)నిండారంగ నొక్కు కెంగిటన యిం జేర్చెను”. 

వారు విగ్యాభ్యాస మె తిరిగి రాగా _ 

“లలి తాయత నంబులలో 

నలఘు సమభ్యర్చునముల నంది తనరు వే 

ల్చుల (పతిమలను (బసన్నత 

కలిమి యెజింగించె భద కాంతి శి9లన్ ”. 

“మహోత్ము రామసుఖ పరాగ్" యని గోపవృద్దులు పో ౫డిరి, “యాదవు 

లతిలోక భుజకీ దర్చితు 'లట. రేవతి 'వినయశి9 వినుతి. రభాశ్వగ జబ్బంద ఓఏ 

వెలర్చంగ రుక్ళీ మగధనాథు నెదురొ్క్కా నెను. నారదుడు సశనారన యోగీ 

కుళలుడు. రుక్మిణి యలంకారనులు సాధక సాధన [శీలివలె నున్నవి. రుకీణీ 

కల్యాణను చూచుటకు “వో ప్వలాలం కియల్ వితత శీలం దలిర్ప వచ్చిరి. 

. శీమత్కవిళాగర్విత యని యాశ్వాసాది. “నీతి కాలంబున దుగసా గరములో 
a ర థి థి 

యోగనువి రతుడ (శ్రీదేవీ పాదాంబుజ ద్వితయం ' బంకతలంబు"పె నిడి 

(ప మషోదింపం (బమాదెంచు నట అచ్యుతుడు. “చి తోరు చాప థ్రీ నిండార (గ? 

కృష్ణుడు యుద్దము చేసకు. యోగమాయను నంబోధించుచు నారాయణుడు, 

“శీయు....[ హియు... విద్యయు. .... సంధ్యయు .... అను నామంబులు వీరు 

వాచకంబులుగా మహోమునులు కీ రి ౦ంతురు”, అనెను. 

ఇశు శ్రీవద యోగము ఎన్ని యెడలనేని గలదు, చితము ! ఎఅ్రయ 
ఓని 65 

త త కి తము! త్త క్ ] షు న గో. కు శైవ స గ్ త ఎ 1 అంతశకంకు గూడ ల్యాణ శద్ద్య యాగము 

అతని కావ్యములలో తరచుగా కానవచ్చు చున్నది.) 

. “అ।! పియముల యందును బియముల యందును బెన్యవార్షంబుల( 

దగులక యున్న ట్టి కల్యాణవర్వన కాంత  లస్బఅని ధర్భ ప్యాధుని 

ఉపదేశము. _ కాకుళ్ధకుల |పదీపకుడు కల్యాణ కీర్తనుడు. యాజ్ఞ చేని 
పరమళల్యాణి ధర్మసంఖావనియ .” 



96 నారస్వత వ్యానములు_[పథమ సంపుటము 

“సవి తివాణి దిజగత్కల్యాణిం _బార్జించి. - కావునల జెప్పెద, 

గల్యాణావవా మహనీయ రచన హగివంళకషు”. అని ముందుగా ఎఅయ 
న 

(తిష్ట వేనీనాడు. “కరుణాక ల్య్యాణ” యని యాశ్వాసాంత నంబోధన, 
నందుడు “గోవులల బూజించి గోవాటం బలంకరించె నిటి కల స్యాణంబున 

రు 

సంతనీలై ను”, సు థా శీకరముల మెయి జిలుకునట్టి కల్యాణం వా పురుషో 

_త్తమునకు నొదవును ! “గోపాల దెవమూ ర్తి యఖల ళోభా కలావ కల్యాణి 
యయ్యును.. కలకల్ దేజి తన ర్భ నెటులు కరత్కల్యాణ కల్యాకృతి౯” 
ట్ న కా మి ౮ వరి ఆద్య అగ శ్ మాద్యమము ఏల్ బల కక ర్తన కల్యాణవిధి |: ద్ద బహు సం గామంబు"లగు 

నాయుధములు వచ్చెను. యాదప్పులు బలరామునితో “మీ వారనువాళే 

తారు. వారు కల్యాణా వాసు లుదారి యనిరి. “అంత వా రందరును 

చెతో విలాస కల్యాణంబు , లగు మాల్యంబులు అసకంబు లా కల్యాణ 

మూ రికి సమర్చించి3'. నారదుడు అవతార కథలు చెప్పగా యాదవులు 

విని “ఇమ్ముని వుంగవుండు మన కింత కల్యాణం బెనర్చునెి అని యాళ్చర్య 

పడిరి. రక ణి “మంసవన సమం ఆాద్యనుపమ కల్యాణంబు బానర్చెను : 

వమారివంళ కథా[శవణ ఫలము చెప్పుచు... 

“భారతము గోవు వి| పుడు 

భార తియును జాహ్నావియును బ ద్యావిభుండున్ 

గోరి నిరంతర చింత్యులు 

గా రూపించు నుజనుండు కల్యాణి యగున్ .” 

ఎజ్జయ తన హరివంశములో ఒక్క కే సంస్కృత శ్లోక ముంచినాడు. 
65 ౧౧౫ 

“నమః _ శవల్యకల్యాణ కల్యానంద విధాయి'నే 

నారాయగాయ మహాతాం వరదాయ వరియేే :* 

నారాయణు(డు వరావారూపమున దన్నుద్ద రింపగా భూ చెవి 

అయూాత నిని... 'నీ 'వివ్వకిం గానం బూనితి వారు ధన్యులు జగత్కల్యాణ 

నారాయణా 1" అని స్తుతించెను. ఇంళజేశాదు. బృందారకులు వురుపో త్త ము 

నికి _మొక్కు-చు విశ్వరూపము భావించుచు చేసిన స్టో తములో, 
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“దె ఏత (భాంతి విరల్చితంబు ఖల'యుకా స్వ వ్నేందజా లోకవుం 

బం అగ అల — ఐ లావ ey 
బె తూలకా బృధు రజ్జు సర్చు సద్భళ వ్యా మాహా విష్చదనం 

జ ఇ” రాన ఇ రంగ్! లి — 0 
బై త త్తగిజ్ఞతి యు వహిల్సి యర్ జూ భదవి తె సఖ్య వి 

ఖ్యాతుంగాంతురు నిన్ను 'సెపనీమదుల్ కల్యాణసారాయ 0౮*1” అని) 

ఎల్జియ' తాను శ్ర శంకర స్వామి సంయమీళ్వం చరణ నరోదివా 

ఛ్యానానంద సౌందర్యధుర్యుండ 'వని గద్యలలో సగారంముగా చెప్పుకెొనినాడు. 

తన (గంథములలొ శంకరస్వామి సోోోతయిు (వ త్యేరముగా వైవినాడు. 

శాంకరపీఠసాషనులందరకు శ ౦కరసాషముల వారును సామాన్య నామము 

రూఢియెనది కాని వారి వారి గురువు లిచ్చు సన్యాస దిజూనామములు 

వేరుగా నుండును. ఎబ్లియ గురువులగు శంకరస్త్రాముల దీచూానామవం 

కల్యాణవద నుతో కూడి యొుండుటచే నది యిన్ని విధములు ద్యోత మెన దా ( 

గురునామములు (పత్యతముగా చెప్పక గోరముగా నుంచుట కొందర 

కాభారము కదా! అందుచే ఎజ్లయ  యుపాన్యస్వరూప నామమే 

కల్యాణమా గ్ కాక ఎలయ య కల్యాణ యోూగియా ? 

ఇాంకర పీఠ స్వాము అందరును భారతీయ సంప్రదాయ యతులు. 

అందుచే సరస్వతీ దేవి నామములలో ఎజ్జియకు భారతీశబ్ల మభిమానము, 

(ఒహ్మ చెవునిం గూడ “ఖారలికి గాదిలి యని యతడు వర్ణించెను. ఆత 

డారణ్యపర్వము [పారంభించిన కొద్ది వ్యవధిలోనే నరస్వతీగీత ఘట్టము 
వచ్చెను, తాగ్దురడను మునివరుడు భారతి నారాధించి, (గర్టితము 

చెసికొని ధర్ముస్వరూప మామెను [శళ్నించెను. పదాధ్యయనము, నానా 
ధ్వరములనె ధర మని చెప్పీ మరియు, “అగ్నిహగో తం బస దాత్మకం బని 

యెటుంగుము.... నేను మవానీయం చై న యగ్ని పో తముఖంబున( (బధ 

వంతును ఇత్యాదిగా చెప్పగా తా ర్హ్యన్ధదు కృ 'తా౦బలి రె 

“అంబ న వాంబుజో జంల క-రొంబుజ శారద చంద చందికా 
el 

డంబర చారుమూ ర్తి (పక టన్ఫుట భూషణ రత్నరో చిరా 

చుంబిత దిగ్విఖభాగ (శుతినూ క వివిక నిజ పభావ భా 

వాంబర నీధి వి|శుత విహార ననుం గృసంజాడు భాబి స్రీ 
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అని వినుతించి కృ ళాద్గు డ య్యెను. ఈ సో తము మూలములో 

లేకున్నను ఎజ్జయ చేర్చుట యాతని యభిమానమును తెలుపును. ఇది కొన్ని 

భాగవత (పతులలొనికి గూడ నెక్కించుటచే పోతన పద్య మను [భాంతి 
లోకములో (పొకినది. మరియు నా థారతి యెటిది ? 

(A) 

“వరవస్తు (పతిప త్తి ధుర్యమగు నై శ్వర్యంబు పంచాళద 

తర నంనీద్ధ నమ న్తశబ్దరచనా నంవ్యా పి నుదీవమె 
జాం ప! —D ర —ం ర్ల 

ఇన ఆ ఆ అర _ పరగం గల్పలఆ సమృద్ది యగుచుం దెజ్జ? వి ఇషాఢ్యులన్ 

“రు బోచు నవి తి -వాణిం | దిజగత)_లాంణిం | బా 39 గరుణం |ః నది 6 (దిజగత్క వ్రణం _వార్జించద కా, 

లా న అల Gq ల్ ఈ భారతి దెవిని ఎఖియ అపూర్వముగ భావించినాడు. శ్రిలత్శీ 
నృసింహాన తారఎ ఎలో 

“౨ జాళక మలం బొనంగ బటికంబు గమండలు వంటి కాంతి భా 

సుర మగు మౌక్తి కంపు జపసూ[తము( చాల్చుట | బహ్మా వాద మె 

పరగిన వాంసముం బిలిచి బాలమృ జాలము జూపు చంద మై 

సిరి తిలకింప నొప్పు బుధ సేవిత మూ ర్రి6 దలంతు థారతిన్”, 

భారతిని | బహ్మా వాది యగు పరమహాంవ పరి వాజ కా బార్యునిగా 

భావించుట శంకరస్వామి నసంయమీళశ్వరుడు తన తలపు సరము చానయి 

యున్న యాతని శిష్యుం డగు ఎభియ ౩ సాధ్య మైనది. 

మన దేశములో భారతీభారత ళబ్ద్వములకు గంభీర మగు న్వరూవ 

మున్నది. ఈ చేశములో [పభుత్వ మెవరు చేసినను, రాజనామము అన్వర్హ 

ముగా ధరింన దగినవారు. పట్టా భిషేకము వై దికమం[త ములతో యభావిథిగా 

నై నవాలే. అట్టి వారిలో చెల్ల తక్కువవానికి “నృ్రమాట్రను సంజ్ఞ ఉన్నది, 

అతడు స|మాట్టయినను చ కవ ర్తి యొనను అభి ష కానంతరమున చేరినపెద్దలు 

“ఇతడు మీకు రాజు భరతుండు” అని మవోనభలో (పకటింతురు. అట్టి యఖి 

"పేక మైన రాజులందరికి భరత సంజ్ఞ వేదో కము. అట్టివారే ఇక్కడ అనాదిగా 

రాజులు గనుక ఇది భరతభూమి, భారతము. ఆేేతు హిమాచల మధిర స్థ 

భూమియందును ఉన్న ఈ కర్మనమానమే. 
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ఇట్టి పవ్మిత మగు భారతిని ఉపానించు వారల జీవితాదర్శ మేమి ?___ 
ఓ 

నుగ పొడవు లెల్ల శివుడును 

మగువలు శివ యెనెడు (శుతుల మాటలు నిక్కుం 

బుగ6 దులుపు భంగి దత్చము 

లగు గణదంపతుల యొప్పు లప్పుడు మటఖజసెన్ ." 

ఈ లోకయా త చేయునపుడు (స్రీ పురుషులయందు యోగులె నవారి 

కెటి భావన యుండిన కృతకృత్యు లగుదురో ఎఅయ శే తెలియును. ఎఅయ 
ఓట 69 ఢి 

పూర రిజాభి పేక పవి తికృతాంగుడు. అతని దీకానామము కల్యాణ 
£9 

యోాగియా యను సంళఠయయి కల గును. కాని విజ్ఞాన యోగి యని తోచును. 

శ) లకీనృసింహావ తార కథ (వాయిచు తన తండి @) సూర్యుం డీ 

విజ్ఞానాత్శక వాజ్మయంబున ముదా వే ఛోజ లుం డ య్యొడున ” అని ఆశించెను, 
చు బు 

మరియు | గంథములలో పలుతావుల నా విజ్ఞాన బము చేర్చిన విధానము 

కూడ ఆ ఊహ న బలపరచుచున్నది. కాని ఏమెనను అది ఊహ మాత మే. 

భారతీ దేవిని పరి -వాజక రూపముతో భావించుటు కాదు. అతడు చేసిన 

వింత వర్ణన : వసంతాగమము పఏకవికి అభిమానము కాదు! ఎన్ని వీధనుల 

గాదు? కాని ఎజ్జియ కది యెట్లు భాసీంచినది ? 

“దగురుం గెంజడ లొవ్బ బుష్పర జము ల్ఫెల్వార నున్ఫూదిపూ 

తగ లేందేటల చుట్టుకోలు జపసూ (త్ర (క్రీలుగాం "కల 
_పగుణా-త్తాధ్యయనంబుతోడ సకలా రామంబులుకా శాంభవం 

బగు దీవావీధి నొంద6గా వెలసె ఓ | తారూఢి విశ్వంబునన్ .” 

మం|తదీ జా భదములలో విపుల మెన ఒకానొక విధానమునకు శాంభవీ 
దీకయని సంకేతనామము కలదు. దాని ఫలము తం తములలో నిట్లున్నది , 

౪ 

(7 క 

“గురో రాలోక మా లేణ భాష ణాత్ స్పర్శనా ది 

సద్య సృంజాయ తే జ్ఞానం సా దీజా శ'ంభపీ మతా”. 
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ఎ జయకు వామాచారను నందు గల యనవ్యామును నాలుగు తాప 

లలో (పద్య్భంచినాడు. ఒకానొక సంద ర్భములో (శ్రీకృష్ణుడు “"అహాంశా 

రంబు పూరించెనే వామావారుండు మృత్యువన్ ఖలుడు సావంగోం గాశేమి" 

అని ఏజృంభించేను. జనమేజయుడు *ఈయనతిన్ మదియగ్భవా మిష్పుడ 

వెల్వడ( [దోసీరండు కాలేయక లీఢ మైన వావి లెన్సంగం జూతుర* అని 

భార కను పరిత్యజించెను. కలియుగ ధర్మములు చెప్పుచు నందు. 

“నషానక్రెని దివ్మా వాదు అయి కెందటు నుద్యముం గోలి మాంసమున్ 

దిని ధనవాంఛ మై జనుల. (దిష్పుదు రు గపు వంచనంబులన్ ” 

అని స్పషముగా నిందించినాడు. మరియు పిశాచనాయకు డగు ఘంటా 
రు 

“ఇదే భూ దేవళవంబు పావనము నీ కే భకి నర్పించెదన్ 

సదయాత్వ్ముుల్ నతులైన యా ళితుల యర్చల్ గొండడు నిళ్ళంకత న్” 

అని (శ్రీకృష్ణుని వార్జింపగా — 

“పీనుగు నంటరు మాద్భళు 

ల నగ ఇడు “పెద్ద వార అటుగాన మవో 

మానోన్నత నీ యిచ్చిన 

యీ నీచపు. బూజనంబు పాయము నాకున్ .* 

అని యాతడు నిరాకరించెను. 

మహాభారతమునం చెల్లెడల గానవచ్చునన్తు హారివంశమున గూడ 

దుర్గా సో తాదులు కానవచ్చు చున్నవి. అవి ఎక్కడ వచ్చినను అన్నిటికి 

మూల మైన దుర్షాన ప్రశతి వివరణములుగ నే ఉన్నవి. అనిరుద్దుడు బాణుని 

నాగపాశముచే బద్దుడె జాధపడుచు చేసిన ఆర్యాస్తో తము వ “రివంశములో 

కెల్ల విపులమును, ఉ తృమమును ఐనది. ఎజ్రయ అది వదలక వివరించెను. 

విరాటనగర ప వేళశమునకు పూర్వము ధర్మజుడు వేసిన దుగాసో[త మె 

ఆరవ అధ్యాయమం తా : అది యంతయు తిక్కాన సోమయాజి వదలి వేసెను. 
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అశ భారత యుద్దమునకు ముందున్న దురాసో త ము కూడ తిక్కన తనిగించ 

లేదు. ఇటు వదలుటలోనను, _౧హించుటలోనను వారి నారి యాద లృముల 
= [గా 

ననుమేయింప వచ్చునుగచా : 

“ఈఉలోక మయురు గొందణు 

శాలోకము కొందణకు నివాంబును బరముక 

ములగు గొందబ కధిపా 

యే లోకపు లేదు వినవె యిల గొంద అకున్ .” 

పరలో మె స ము! | ఇహాపరలోక సాధకమైనది గ్రేయస్సు, (శ్రీ, కల్యాణను : అట్టి 

(ేయన్సు లోకమునకు కలిగించుట*ే ౨ జ్రయవంటి తపస్సులు కావ్యర చన 

కుపష్యకమిం చినారు. అతనిని (క్ర లమ్మీనృ సింహావతార కథ గావింప నాతని 

పితామహుడు “జగద్ద తంబు గానే” పనిచెను. 

కావ్యరస సపాకఠకమఘముల సమ్మేళనములోననే గాక ఎజ్జియ తన బీవయా త 

యంతయు మవాయోగిగనే గడ పెను. అతని దృష్టిలో భగవంతుడు, నారా 
(A) 

యణ నామ మెనను, శంకర స్వరూప మైనను, 

“శలపులకు జఉరుగడ తాన తెలువులకును 

నిక్క( దాన పలుకులకు నెడము చాన 

యజరు డమరు దఇనంతు. డవ్యయు డ చింత్యుం 

డనఘు6 పజ డం చిత శ్లోకు( డచ్యుతుండు.” 

ఆ భగవంతుని బొందుట యన నాత్మజ్ఞనము సంపాదించును. తన 

(గంథమున ఈ ఆత్మ యోగము సెన్నియెడల చేని అనుభవజు నివలె వగించెను. 
Cy to 

“ఇది పరమయోగి దర్శన 

విదితం బిప్పాటం బవనవిదు లై న మునుల్ 
వదలక యభ్యాన విధిన 

ముదమున ధరియింతు రాత్శ మూర్జతలమునన్ *” 
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అనియు, 

“అనుదినంబు నియతెళియు, జితం దియుండు నె పూర్వురా తమ్ము! 

నపర రా తమ్మునందు యాగ ధారణ నిరతుండై యుండవలయు; నవుడ 

బోధదీపంబున నాత్మ నాత్మయందు. గనుచు నివాతదీపానుకారి యె వెలు 

గుచు నమృత మయత్య ముందు” 

అనియు, 

“శుక పముఖు అయిన వీరందణజు యోగవిద్యా (పవర్శకులు” అః 

ఆ యోగ (సవర్శకుల నొకచో న ర్థించెను. అ గిమబోధనిధియగు సనత్కుమా 

రుడు మార్కుండేయున కిట్లుప దెశించెను : 

“సకల కేశ నిబ రణంబును మహోసారంబు సర్యార్ల ద 
aa లౌ తై 

రక ముకా విద నిషెవితంబు నగు సూ తమృజాన యోగంబు నీ 
థి Ox 

వకలంక సేరబుది దాల్చి నియశతావోరుండ వె యిం| దియ 
రు టి ద 

(నకరోచ్చేద మొనర్చి యుండుము పర బహ్మంబు పాప్తం బగున్. 

“యోగధర్శ్మంబునకు "నిక్కు డొక్క టియును 

నిఖలమందును లే దిది నిళ్సయంబు 

నీ మనమునందు నిక్కంబు నిల్పి తేని 

"జేరు. గాల |కోమంబున సిద్దపదము.” 

ఆ తర్వాత కొంత కాలమునకు ఆ మార్కండయునికి 

“విజ్ఞానము మునువుగ భ 

వ్యజ్ఞానము దెవ్యచజు రన్వితముగ న 

ర్వజ్ఞు 6 డగు నమ్మ హోత్ముని . 

యాస న [బాదుర్భవించె నప్పుడు నాకున్ .** 
ఈ 

అశ "కెళికపు [తులు కూడ ఎంతో (శోమపడి తుదకు ___ 
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- “రాగాది దురై భంబు ను 

పొగత సళత్యద్వ యోదితానంద నిరు 

ద్వేగెము. నగు యోగం బా 

యోగీశ్వరు లొంది చెంది రుత్తమసిర్దిన్ .” 

ఇట్టి వెన్నియైన గలవు. [పత్యతముగా నిట్టి యోగవివరణలే కాక 

ఉపమాన రూపముగా గూడ యోగవివమయములు దొరలుచుండును. *యోగ 

నీయమంబునుం బో లె బవనపరిచయ జనితకుండ ల్యుల్లానంబును... సర (బహ్మం 

బునుం బోలె నారణ్యకోద్లీత మాహాత్మ్య్యంబును .... వేదాంత సారంబునుం 

బోలె మహాయోగి ధర్మ నోవలాలితంబును” అని ఇ బన్ని యో కలవు. 

కాని ఎజ్జియ కష్ట మైనది హఠయోగమును గాదు; వేదచోదిత కర్మల 
పరిత్య జించు మెట్ట వేదాంతమును గాదు. అకుచిగా ఆశా స్తీ యమఘుగా పర 
వళ భావముతో [పదర్శించు నుత్తర భారత మున విపుల (పెచారము గన్న భ క్రి 
యనునదియు కాదు, వెదాధ్యయనము చేసి వేదోక యజ్ఞము లాది గల 
ధర్మము లాచరించి యందువె నిరూఢమతు ఎలెన నారికి చిత్ర కుర్దిచే గలుగు 
పరమయోగ మే యతనికి సమ్మతము ! 

“సోముండు వత్సముగా ను 

(తామగురుండు దోవొకుండుగం దగ నఖలచ్చం 

దోమయ పా|తికం బితికి ర 

నామయులగు మునులు (బవ్మూ మను దుగ్గ ంబుకా.*ి 

టై దిక కర్మలయందు అతని కున్నంత అభిమానము తిక్కన సోమయా 
జికే కాక నన్నయశే ద్యో్టోతము కాదు. అతని అభిమానమును ఎన్ని యె? 
పమానములే రూపించును. “పావకునకు నభిమంతిత మై వేల్వంగం బడిన 

హవ్య మధిక సము ద్వేగావహ మైనట్లు*' అనియు, మరియు _చెపదిని _నింధ 
వుడు ఎత్తుకొని పోయిన సందర్భమున “బూదిలో. దొరగితి పూశ్హాహుతియు. 
బోలె.... వినునె సన్మం|త వి కుత పురోడాళంబు శునకమునకు ....” అనియు 
ఉపమించెను. మజఆటియు ___ 



104 సారస్వత వ్యాసములు! పథమ సంపుటము 

“ఫదము లేక యజ్ఞమయ కేనరముల్ గాదలంగ విస్ఫుర 

న్మేదుర హౌహితధ్వను లమేయములై | పణవన్వరూపత౯ 
రోదసి నిండంగా పొాయశిర రోవపు బహ యుగాంత సంవ్ఫాతిన్ 

వేదము లుద్దరిం చిన పవి తయశుండవు నీవ శినిధి : :ి 

అని హాయ) గవ సో తము చేసిన ఎ క్రయ జివ్యా ఎంత పవత మెనదో 

ఊహింపదగిన దే కాని వర్ణింప సాధ్యము కాదు, 

ఇట్ట మవోయోగి తన [| గంథము నరాంకితము చేనెనే యని ఈ 
కాలవువా రడుగుడురు. పోతన 'ఇమ్మును ఉళ్వరాధముల కిచ్చి పురమ్ములు 

వాహానమ్ములుకా సొమ్ములు కొన్ని పుచ్చు” కొనుట కిష్టము లేక శీవారి 
కిచ్చి భాగవతము చెప్పినదాది చేళములో ఎన్నియో కథలు వ్యాప మైనవి. 
అంతళు ముంచే తిక్క_నయు, సోమనయి హారిహారాంకితముగను, న్భసింహోం 

కితముగ ఎబ్రయయు కావ్యములు రచించి యుండిరి. అంతేకాని గంథముబు 

నరాంకితము చేయుట దోష మనియు, భగవ దంకితము వేయుట విేవ 

మనియు భావింపరాదు, 

ఒక వక ఛాగవతము వంటి భక్తి గంథముల భగవంతుని కంకితము 

చేసినను [ప్రమాదము లేదనవచ్చునేమో గాని మహాభారత మువంటి ధర్మ పబో 

ధక (గంభములు ఉత్త మ రాజూంకితము చెసినవ్వు జే కవికర్శ కృ తార్హత 

నొందగలదని ఖండితముగా జెప్పవచ్చును. ధర్శమును లోకములో ప్రతిష్టించి 
అది పాలించి ఆచరణలో వెట్టించగల వాగే నిజమైన రాజులు. అట్టి రాజులకు 

ధర్శ ముప చేశించిన చో సరెమోజనము ఘటించును గాని వేరు. విధముగా 

కానేరదు. ఈ ధర్మోవ దేశకులు 'దేశికులు. వారు ధనా పేకతో (పభువుల 
నా శయించు త ర్యాతి కొలపు ఆస్థాన కవులు గాని, ఆ పిమ్మటి "కాలపు ముష్టి 

కవులు కాని కానేకారు. 

కలియుగము (వ వేశించిన తర్వాత భరతఖండ మేలిన [పథము చక్ర 

ర్హ పరమీత్తు, అతడు ధర్భవరిపాలన మే చేసినను కవి |పభావము అతని అన 
వందో 

సొన దళలో ఆవహించినది. అతని కుమారుడు జనమేజయుడు రెండవ 
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చక్రవర్తి. అతడు తామస మగు నసర్పయాగముతో పా9రంభించి తుదకు 

అళ్వ మేవయాగను నానా భష్ట విధానయిగా ఆచరించెను. కాని అతనికి 

పెద్దల wy యింకను ఉన్నందున ద రాాఖిమానిగ నుండెను. ఇకముందు 

అంతకంత పీ నులు రాగలరని ఊవహాతో వత నికి వెళ ౦ంపాయన నుహ ర 

ముఖమున భారత కథామీవతే పద వ్యాసుడు భారత ధర్మ ముప దేశించెను. 

మరల ఆదిరాజ నిభు _లెన రాజులు బహుశాలమునకు ఆం|ధ దేశములో 

వెలసిరి. అట్టి వారిలో నొకడగు రాజరాజనరేం | దునికి ఆం| ధభాషలో ధర్మో 

దేశము చేయవలసి వచ్చినది. నన్నయ భార తాం ది రణమున కున క్రమించెను, 

(శేయఃక్ళృతులకు బపసువిఘృ నులు : ఆగిపేయినది మధ్యలో. 

రెండు వందల సంవత్సరములు గడచినవి. సమర్హడ గు రాజనాథుడు 

లేడు. తిక్కన ఆ (గ్రంథ మందుకొన్నాడు. అందు కది కారము సంపాదించు 

టకు య్యజము చేసి సోమయాజి యెనాడు. కాని నగనళ క్రి చే థర్భ తిష్ట 
చేయగల [భు వాతనికి గోచరింప లేదు. తనకు ఇష్టుడొిన మనుమన ద్ చిన్న 

రాజు. రెండు మూడు పర్యాయము లారాజ్య మె అతడు పోగొట్టుకొనె ర్స 

అందువే విర కుడే తిక్కన పుణ్య మైన దక్కునని హరిహర నామాంకితముగా 

నిరాటవర్వాదిగా రచించెను. వా%నీన కలదియు నాతని వాక్కు.నరు పవి తత 

ఎక్కువ "కాసొాగినది. రసాఖిమానముతో విరాటపర్ట్ట మారింభించి, ఉద్య 

మును రాజ్య తం( త్మ జతతో సాగించెను. యుద్ద సర్వుములు చండ నాథుల 

దృష్టితో (వానెను. భారతకిధ మారిన ట్తుగ నె దివ సెర్యామునరు అతడ) 
అతిలో కాద్భుత ధర్మః సూక్షుము గహొంచిన వాం య్యిను. అనను ఆ 

ధర్మములు ఆచరింప జేయు (విభు చేది? 

మరల షుమారు నూరు సంవత్సరములు కడ చినవి. ఎక్రయకు "రాహు 
[గన్న మైన చం[దబింబము చలె (శ్రీమచాం [ధ నువోభారత ములోని అరణ్య 
పర్వములోని మొరికి కనిపించెను. “ధర్శశాస్తార్థ నేది "యగు నాత డది 
పూరింప నిశ్చయించెను. కాని విను ధర్మరాజు లేడే: ఆ భాగములో సరిగా 
కలియుగ ధర్భములే పా9రంభవు ] - 
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“అరుల మీగుల. గొని రాజులు నరులకు నెంతంయును భయ మొన రురు, 

మరియును ___ 

“ధరణీ రక్షణ మాచరింవక నృవుల్ దర్పంబునం బళ్యతో 

వారు లె సాధుల దోచి శేకుబు తదియ (స్రీ ధన తేతముల్ 

వారియింపం గలవారు చారుణతరం ఇ ఎలు చెలుం బర 
ర్న ఉన aa) 

స్పర _వెరంబు ధ రాత లేం దులకు విశ్వపారణి నాళంబుగన్ *. 

మరి మనుష్యులో _ “తవిలి శరీరంబు త ద్రయు' బోరితురు', అట్టి రాజులంయు, 

జనులయు స్థితి ఎజ్జియ కనులార చూచెను. అరణ్య పర్వశవము ఆ రాజరాజు 

పేరనే ఆ నన్నయ రచించి నశై పూరించెను. అతడు వాసిన మొదటి 

యాశ్వాసాంతములొ" “చరమయుగ చలిత ధర్శస్థిరీకరణ చతురచరిత” అని 

ఎన్నడో పోయిన రాజరాజును సంబొోధించుటలో నతని కట్టి ధర్మ పభు డా 

కాలములో పొడ కట్ట నందుకు కలిగిన ఆవేదన వ్యక్త మగును. 

ఆ పిమ్మట ఈ ఎ జ్రియ మహాయోగి మహో పబంధ కల్పనా కుగూహలా 

య త్త౦బగు చిత్తంబుతో నొక్కనాడు తదను సంధానానుబంధ సమాధి 

నిమీలి కేవణుం డె యుండెను. (శ్రీలమ్మీనృసింవోవతార కథ చెప్పు మను 

నాబేశ మాతనికి భానీంచెను. 

ధర్మపిప్త వ మెష్పుడు కలిగినను ధర్మర తణకు తాను అవతరించెద నని 

పలికిన భగవద్వచనములే సాధువులకు శరణ్యములు. అది చేతకాని వారిది 

అసమర్థత కాదు. అనుకూల కాల (తీతు; ముందు చేయబోవు కార్యమునకు 

సాధన సంపత్తి సమీకరించుట | శీల త్మీన్భ సింవోవ తారములో ఎజ్జియ చేసిన 

వె కుంర వర్ణనము ఉదాపహారింవ (పారంభిం చినచో నంతయు ఎత్తి బాయ 

వలసి వచ్చును. ఆ కథ ఎత్తుకొనుటలో ధిర్శనంస్థావన కెంత భీకరమనోజ్ఞా 

కారము ఎజ్జయ హృదయస్థ ము చేసికొనెనో ఊహించ దగినచే. వీరాద్భుత 

రసములు వీరాబట్టివ లె పొంగి యా కావ్య మయ్యెను. ఆ కావ్యము అహో 

బల నృసింహస్వామి క అంకితము చేసెను. 

ఇంతలో మల్ల చమూపతితోడను, అతని శ్వారా అన్న యగు వేమ 

భూనాథుని తోడను ఎల్టియకు పరిచయ మైనది. వేమభూపాలుడు సమస్త 
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శ తువులను జయించిస శ) మాద్యచదాం (ధచేశ శెమకర-పాలు(డుి'ను, IE 

మచ్యాం|ధ సుదేశ ఇమద కరచాలు(డుిను, “'యవనన్మప బలాబ్ది బాపి 

ఖడార్య పగుండును మా(తమే కాదు. “వాణీధురీంణాంత ర్వాణి జనాగ్భితో 
a 

9 టి క్ 9 ఈం స ఈక 

త్రవలుండు ! మఖ| శీ (లత గీర్వాణుండు. రతీ తానాది వృత్తుండు : ఇఫ్లూ 

పూర, రూపం బగు |కియాకలావంబు నిజకర్త వ్యాను రూవంబుగా.6 దొడంగి” 

“అ[|గహోరములు వ ద్యాతపోవృద్దవి వుల కిచ్చి యజ్ఞ కర లుగ నునిచె ___ 

గొమరార( జెలువులు గుళ్ళు (ప్రతిష్టించి లోకసంభా వ్యంబులుగ నొనశె.... 

చెసె జేయుచున్నా (డు చేయనున్న ఎండు పునరు క్క కృతి శుభావలుల 
నల. 

ఏలి 

ఎజ్జయ తగిన ధర్మ॥నభువు దొరికినా డను కున్నాడు. ముందు (శ్రీ 

రామకథ యతనికి చెప్పి యట్టి మవోకిర్తి ధను డగు వేమజ్మాపాలునికి ముల్లో 

కముల ఖ్యాతి కల్చించినాడు. కాని హరివంశము (వాయనసిది భారత థర్భము 

సంపూర్ణ త నొందదని ఎఖ్రియకు పొడకట్టినది ఆతని ఇచ్చకు అనుకూలముగా, 

వేమరాజు ఒకనాడు _ 

“వతోమాద మెలర్ప రామకథ ము౯ జెప్పించి యత్యు త్ర మ 
ఖ్యాతిం బొందితి నింక నేను దనియక౭ా గా వ్యామృ తాస్వాదనన్ .” 

శశి 

భారత పరాంశమని యిం 

పారంగం జెప్పుదురు బుధులు హరివంశము నీ 

వార మ్యకథ చదనుంగుగ 

ధీరో త్తమ నిర్వహించి తెలుపుము మాకున్ .” 

“అనినం ద్రహార్షి త పులకిత దేహుండ చె యమ్మవోభాగుని సమగ 

సం పార్ణనంబు గృ తార్హ తాకలిత వృత్తం బగు చిత్త ంబునం గైకొని” యంగీ 

కరించి, 'కల్యాణావవామవానీయ రచన వాఠివంశము' రచింప (పారం 
ఖించేను. |గంథము నన్నయ తిక్కనలవలే గాక అమూల్యాగముగా ఫూ ర్తి 
చేసెను. ఆ మహానందముతో గంథమును “గుణవితరణపావన నిను బొందు 

గాత భవ్యశుభంబుల్ |’ అని వమ భూాజాని నాశీర్వదించి సమాప్తి కావించి 
నాడు. 
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పనిషత్తులకు వేదళిఖ లని నంజ కలదు. అశు సంచమచేద మను అం Se ౧” 

Er కల మహోభారతమునకు వా౭ివంళము మకుటాయమానము. 

నన్నయ సంహితాభ్యాసియు, నవిరళ జపహోమ తత్పరుడు నగు 
వేదవేదాంగ వేత్త. తిక్కన న్వయముగా (కతుకర్శ నిర్వహిం చిన సోమయాజి, 
అస్త్ర జన్నాంత రములలో నిరంతరముగా చేసిన అధ్యయనము వలనను, 

అధ్వరముల సల్ల ను చిళ్త శుద్ధి అధిగమించిన మహాయోగి బథియ. అ మువ్వు 

రలో అద్భుత. కళా  శజ్దములకు పుష్కలముగా వాచ్యుడగు వాడును 

అతడే! 

కాని యీ కవ్నితయము నిజముగా మువ్వురా ? లేక మూడు కాల 
నులలో మూడు నూర్తులు ధరించిన ఆం|ధుల ధర్భత పః ఫలమా ? 

భారతి, రజతోత్సవ సంచిక 

సర ధారి... పుష్యము. జనవరి, 1949., 

సంపుటము 26 . సంచిక 1 
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కిద ఇవ వాజ్యయ మనగా వమతములో నవాంతర భేదమగు వీర 

శైవ వముతమునకు సంబంధించిన తెనుగు వాజ్బ్యయము. శెనుగున, గీతి 

సాహితీ కవితా. రీతులలో విస్తరిల్రిన వాజ్మయమున, తక్కిన మతము 

లన్ని ంటికన్న ఫీ వీరశైవ మత (పాబల్యమే కీ.శ. 12వ శ తాబ్టి నుండి 19వ 

శతాబి వకు విస్పషముగా గోచరించుచున్నది ఈ (పాబల్యమునకు దెళ 
ద రి ఎ - 

కాలో పాధులే ముఖ్య కారణములు. 

కనుగురేశ మంతయు "శె వమహాతే్య తము. తెనుగు దేశము (నెటి మన 

భావ (వపంచమున నున్న సపిశాలాం ధ దెళము) యొక్క _నెనర్లిక స్వరూ 
a nN ల 

మును గమనించిననది “ఓం అను నక్షరా కారమున నున్నది. (శ్ర కలము, 

శా శేశ్వరము, చాఖరామము నను మూడు లింగములును ఓంకారమున 

మూడు మాతృకలు కాగా. తెనుగు చెళము |పణవన్వరుంవమై వెలయు 

చున్న ది. 

తనుగుఫామ చవమహామం తాశ్శక మెనది. తెనుగంన నకు 'రాభారనము 

“ఓం నమళ్శి వాయి మం|తముతో (ప్రారంభమై శై వసాహిత్య రూపమైన 

యతర (పవంచమున విలీన మగుచున్న ది. కేవలము 'ేశియగు తెనుగు, 

మం[తశాస్త సంపచాయానుసనారముగా అకగమాలా వగ్గ| రమమున, 

సంస్కృత భాషను గహించి, తత్సమ; ముగ వెసికొనినది, కాబట్టి రెమే ట్ గ్గ ద్ర 
థి 

ముల |పతివ త్తి త్తి సంస్కృ తాం ధ భాషలకు గల యపినాభావ సంబందముని, 

పార్వతీ పర మేళ్వర స్వరూపము వల తెనుగు వ్యక్ష: Ws చేయుచున్న ది. 

దేశభాసలలో తెనుగునకు గల యిట్టి యవూ=ర్వ విశిష్టతను “మనిం చియె 
కాబోలు డీ, శ, [వ శతాలబ్రి నుండి [వవ శా బి వణకు. తినుగునాటి నేలిన 

పర్రమమాే వాశాతులగు చాళుక్యరాజు లీఛభామను రాజభాషగా నొనర్చి, వంచమ 
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వెద మగు మహోభారతమును నీభావలో నిర్శింపలజేసిరి. ఆ వెనుక నేలిక _లెన 
చోళులును, కాకతీయులును గ్రౌవు లగుటచేత, 12వ శ తాబ్బమున | పవర్తి లిన 
వీర శ వమతి వీజ్బ౦ంథభణముత" ౩ చాటు తెనుగును నద్భుతరీతిని "వెంపొండద్రినది. 
కాకతీయ నా[మాజ్య విచ్చత్యనంత ర ము, 14వళ తా దాది 'నేర్చూడిన విజయ 

నగర రాజ్యసంగమ వంశీయులు శోేవు అగుట చేతను, అద్దంకి, కొండవీడు, 

రాజము సాం| దవరము రాజగధానులుగా విలసిల్ని న రెడ్డిరాజులు కవలము 
స వెదిక వీరా వ నిష్టాగరిమ్టు లగుటచేతను ఇవ సం| వచాయములు తెనుగు 
భా పాసా హిత్యమున [5వ శతాబ్రి వఅకును (పస్ఫుటము _లెనవి, త ర్వాత 
వ్యావ మైనది వై వె వ్రనము. 

(క్రీ. ళ. 11వ శశాబ్టినాటి కుత్తమ సాహితీ విశిష్టత యేర్పడిన తెనుగున, 
వె దికమత |పాథాన్యము వలన సాహిత్య మంతయు సంస్కృత పండితాధీన 
మైనది. సంస్కృత భామోగౌరవము, |జాహ్మణజాతి (పత్యేకతయు సర్వత 
వ్యాపించినది. మత సంబంధ మగు శా ధ్యాత్భిక విషయ ముతమ న*హిత్య 

ద్వారమున గాని | పజా నామాన్యమున కందుజాటులో నికి రాకపోయినది. 
శవల దేశీసాహితీ కవితలయం చాదరము సన్న గిల్లి నది. చేశీయముగాని 

మారకవిత (పుక్ళషస్థాన మాకమించినది. గ టథి 

12వ శ శాలబ్రినీ శివకవులు భ కి మతములో నవై దిక నవె దికములను నమ 

న్వయము చేసినట్లు సాహిత్యములో దేశి నూర్షములను సమన్వయించి దేశీయ 
ములుగా దేశి శెనుగును సంక్కృత భాషతో సమాన మగు నున్నత స్థానమున 
నిలువ బెట్టరి, అవె దిక మైనను, నవై దిక మెనను నా ధారత్శ్మిక లక్ష్యము 

గలదిగాన శై వవాజ్బయ మంతయు తై వమత వ్యాపనమునకు వినియోగ 
పడినది. అవ్యాప్ని కి ద్విపదాది శాఖలుగా విన్తరిలిన దేశీసాహితీ రూవము 
లన్నియు సాధనము లె నవి. ఇ*వున మార్షకవితయం దొక్క కావ్య శాఖ 

నన్నయ మార్గదర్శకుడు కాగా తక్కిన దేశి సాహితీ వాజ్మయ శాఖల 

కన్నింటికి శివకవులే మార్గ దర్శకు లై రి. 

ఉతమ సాహితీ పథకమున జాతిమత వివాదము కూడదని నిరూపించిన 

వారు శివకవులు. 3 వ వాజ్మయము వ్యా వ మన తరువాతనే వేమనాది 
—-_0 యెలా 
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ర్ న్న ౧ న్ . యు "2 ల్ క్త of ర నువోకవులు తెనుగు దేశ మున విలసిట్సి ర మణీయు పెక్కు జాతులలో కవులు 

వెలసిరి. అల్ప్బాతర ముల ననల్బొర్థ రచన గల్పించిన వీరశావ వాజ్బయ 

| పాబల్యను వలన నతి గంధీరములగు వేదాంత వివయములు తెనుగున సర్వ 

జనులకు సులభ గాహ్యాము 'లైనవి,* అదె ఏత వెదాంత శాస్త్ర వాజ్బ్బ్యయబల 

మెంతయో విన రెల్లి నది. 

భక్తి వధాన మగు చై ప్టవమతము పం |డెండవ శ తా బ్లాదిని తెనుగునకు 

సన్నిహిత సంబంధము లేని తమిళ చేశమునను, తమిళభాపలోను |(పవర్తిల్లు 

టచే తెనుగున స్వల్పముగా వ్యాపించినది. వైస్టవము వ్యాపించినను, 

ఆనాటికి వీరశైవ వాజ్మయము ను. పతివ్చీత మగుటవే సాహిత్యమునళన్న 

సంగీతమున వై ప్రవమత ము|ద సృషముగా గోచరించుచున్నది. 
రా బై లయ 

తెనుగు సాహిత్యమున వీరశె వ మత (పాబల్య మెట్లు విలసిల్లి నదో 
వూ లా ౧౫ 

వివరించుచున్నాను, 

దకిణాపథమున నెలకొనిన మతములలో బౌద్ద, ఇన మతముల 

వెనుక శ్ర వమతము చారి తముగ సారసషతముగ బాల ముఖ్య మైనది. 

పం|డెంవ ళతాబ్టి నాం|ధకర్ణాట దేశములలో నీ శె వమున కొక భేదమగు 

భకి|పధాన మతము విలసిల్లి నది. ఇదియే వీరశ వము. తెనుగు దేశమున 

12వ శ శాలిని బౌద్ద జైన మతములు వీణదళలో నుండి ఆ మత విజ్జానములు 

"కవల వావ్యోడంబరమునకు మాతను నిలిచినవి. వై దికమతము కేవల కర్మా 

చరణమునం దె నిమగ్న మె, సాంఘిక జీవితమున కనువయుక చునది. 
సంఘమును చై తన్యవంతముగా "జేయు సామర్థ్యము గల మతధర్మము, 
మతలత్యుము లేకుండుట వలన సంఘళ క్తి వీణించినది. సంఘమున చే 

కొలది మందికో గాని సాధ్యము గాని కర్మ జ్ఞ*న మార్గములను విడిచి జా 
సామాన్యము యొక్క ఆత్మళక్తులను శేం[దీకరింప జేనీ, భక్తి, సూ తమున, 

* ఈ వాబ్బియశాఖయం 'దెన్నీయోూ తెనుగుభా షో సం|పదాయము 
లను దెలుపు గ్రంథములు గలవు. ఒక్క. దత్తా తేయ యోాగియు, నాయోగీ 
శ్వరుని శివ్యపరం పరయు _వాసిన వేడాంత |గంథములే- చాల వ్యాప్తి లో 
నున్నవి, తక్కిన శాఖలవలె నీశాఖక. పర్యా ప మెన పరిశీలనలేదు. 

వాల Le 



ఒర 
112 నిర సరత 'వాస్టనములు. పథమ సంపుటము 

నంఘమును బంధించు మగ మానా డావళ కి మనది. ఆ మతమే వీర 

శవము, 

క మప వ్యావ ఎ జయ వయా -అమున జరిగిన కతన నీ మజ (ప్రాబల్య 

మును శెలినికెనునపుడు వాజ్బయ సంప్రదాయములు ముం బెరుగ వలయును. 

అం|ధ వాజ్భయ (కమపవరిళామమున "రండు నం (పదాయములు . మనసు 

గోచరింపగలవు. 1. మార్గము. 2. దేశి మార్గము సస్మ్కరించబడిన దేశీ యని, 

దేశి యనగా దేశమునకు నైసర్గిక మైనది అని నెప్పనొప్ఫను. ఈ రెండును 

నాం|ధ జాతీయ బీవితమున మతి, సాంఘీక, భఖాపొా, నాహిత్య చర్మితలో 

(పస్ఫుట మగుచునే యున్నవి. బక శౌ వమత విషయమున నీ సం ప్రదాయ 

మెట్లు [పవర్తిలి నది, యో (కింది వివరణము తెలియన గును. 

మతము :- మర్షము : పండిత. సంప్రదాయము వైదిక మత |పాధాన్యము, 

కర్మ మారానుసర ణము, 
గ్ 

చ : బనవ సం; వచాయము. అవె దికము,. కర్టమార్ష వీచే న్ నా న గెల 
దనము. కెవల భరి మార్గా రుసరణము, 

సంఘను:-_ మార్గ : చాతుర్వర్ణ వ్యవ స్థ. బ్రాహ్మణ వాధాన్యము. 

దేశి : జాతి విచతణ లేకపోవుట. నిన్ను జాత్యుద్దర ణము, 

భాష :_ మూర; సంస్కృత పాధాన్యము. రేళభావలలో నంన గాల 

ధిక రము. తత్సమ బాధాన్యమగు తెనుగు. 

దేశి : భాపలో జాతీయత. చేశభాషా తత్త్వము ననుసరించి 

సంస్కృత మును చెశిగా చేయుట. దెశి పా ధాన్యమగు 

జాను తెనుగు. 

వాజ్బ్బయము:-మార్ష :, క వి శారీతి ఒద్యుక విత. నంస్క్భృళవృత్ళ క వితము. 

అకుర గ (పాధాన్యము. సంస్కృత వద జటిలత్వము. 

దేశి : కవి తారీతి పదకవిత. మా|తాగణపథానము. _చేశి* 

పలుకుబడి. జాతీయ ధ్యని. es 
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1. వాజ్బయము-సాహితీరతులు : మార్త : చంపూ పద్దతి. గద్యపచద్యాది 

(ప్రబంధ సంస్కృత పదభూయిష్టు రచన. 

చేశి: ద్వివద, రగడ, శతక, యతుగాన, ఉదాహారణ, "గేయ 

9 మార : కథావనువు ఆర్యమత సంబంధము, పొరాణికవము, దివ్య నాయక ము 

గ అలి 

వ దికధర్భు (పతివాద్యము. 

దేశి : కథావస్తువు మానవనాయకము. వీరారాధన. భక్తి 

మతము, నూతనము. దేశ కాలసా[ త (పతిబింబితయి. 

ఏ, మార: శిష జనసంవగ్షితను - బాఢ సాహిత్యము. 
గి రు టు , 

దేశి: సర్వజన సంవర్దతము _ పజాసాహిశ్యము. 

కవీత్వుము మూర : సాహిత్య పా ఛాస్యము ] _గంథస్థ్ర ము. 
గ 

'దేతి ; సంగిత, భావ, (వా ధాన్యము ; ముఖస్థ్రము. 

వె శెండు _మా'ర్షములును పదియవ ళతాబ్టి నాటికి |పచురమై 

యున్నను, 11వ శశాలబ్రిని నన్నయ భారతరచనా (పారంభము నుండియు 

మార్షకవితయే (వధాన మై | పామాణిక మైనది. 12వ శ తాలబ్రిని కివకవులలో 

తొలివాడగు నన్నెచోడ కవిరాజశిఖామణి దేశి మార్షకవితల నమ్మేళనచెసి. 

ఆ సమ్మేళనమున దేశి సాహిత్యమునే (పన్ఫుటీకరించెను. శివకవి గావున తన 

శావ్యమున శిశోత్కర్ల ను, శివపొరమ్యమును, శై వసం| పదాయానుసారముగ 

|వతిబింబించునట్లు చేసెను. 

నన్నె చోడుని కాలమునం చే కన్నడ దేశమున బన వేళశ్వరుడు జన్మించి 

కేవల భక్షి పథాన మగు శివముతమును బోధించి పచారము నేని తన్మత 

[పవర్హకుడ య్యెను. జాతిమత వివకలేని కారణముశేత నందు నామతములో 

చేరుటకు నధికారులేయెరి. బనవన పుటుకచే (బావహ్మణు డయ్యు. జాహ్మణ 
a 6౬) 

ధర్మమును, వై దికకర్మలను వినకంచి, కర్శజ్జూన మారములను విడనాడి? 
మా మా fy జి 

8 
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"కేవలభ_క్రిమత మును పబోధించెను. దీనికే ఏరశవ మని వేరు. కాలచుర్య 

కల్యాణ కటకమున బిజ్జలుని మం|తిగ బసవేళ్వరు డుండుటకేతను, శాన్సు 
నస్వయముగ సంగీత జ్ఞైనము గలిగిన మహోభ కు దగుటవేతనే తన మాటల 

వేళలను. భక్తి చేతను, దజా సామాన్యము గంతకు త్వరలో నాకర్షంచి తన 

తములో శేర్చగలిగెను. వీరశైవ మతములో చేరినవారి కందటికి జంగ 
అనిపేరు. ఇందులో జాతిమత వీవక్షలేదు గాన హణ త[తియ వెళ్ళ 

శూ దాది అష్టాదశ వర్ష ముల వారిలో నెవరు వేరినను వారు జంగములే, 

కాబిట్టియే చెన్నె చేదడు భగూనురకుల తొలకు డని తన గురువగు జంగమ 

మ ల్లి కార్టునుని "పర్కైన్నాడు, జళ వేశ్వరుడు కన్నడ దెళము వె డే యైనను 

కన్నడ తెలుగు దేశము లా కాలమున నత్యంత సన్ని హితముగ నున్న 

కారణముచే, తెలుగునాటి యందు గూడ ని వీర శవము వ్యావిం“ జొెచ్చెను, 

కానీ యా కాలమునందే తెలుగుదేశమున వేంగియందు చాజారామమున 

మల్ల కార్జున పండితుడు జన్మించి, డ్ వె దికమగు ని నీ వీరా వమును నవె దికముగ 

సంస్కరించెను. అనగా భ_క్ పధానమగు నీ మతమును వె దిక కర్మాను 

బారముగా నంస్క_రించెను. అందుచే న్యగవర్హ ము వారైన _బాహ్మణు 

అీసంస్క్యారమును పొందిన భక్త్మివధానమైన పీరగ్రావనును స్వీకరించిరి. 

ఇట్లు స్వీకరించినవారే ఆరాధ్యులు. ఆరాధ్యమతము మవ్మాణులే స్యీకరించి 

నను వెనుక “జంగమ” శబ్దము మొదటి విశాలమైన యర్హమును వీడి, 

సంకుచిత మె [బాహ్మ ఇతర జాతియందలి .౩ వులకే రూఢియెనది. 

నాటినుండియు నాం (ధ దేళమున బసవనం|[పదాయము వారైన జంగ 

ములును, పండిత నం|పదాయము వారైన యారాధ్యులును నీ మతమును 

చెంపొందించిరి, _బనవేశ్వరుడు కన్నడ చేశియుడు గాన నా దేశమున బనవ 

సంప్రదాయము వ్యా పి చెందినది. ఎారీని “లింగాయతు' లందురు. ఆ 

దెళమున నప్పటికి (వావ్మాణు లున్నను వారు పండిత శెవ నం! పదాయమును 

స్వీకరింపలేదు. కావున నారాధ్యు లా చేళమునలేరు. పండిత సంప్రదాయము 

తెలుగు చేశముననే ెంపొందినది. గాన నే డా కన్నడ దెళమున నున్న 

యారాధ్యు లిచ్చటివారే కాని యా దేశీయులు కాగు. పండితుడు వేద 

(పామాణ్యము నంగీకరించి, జౌద్గులను నోడగొట్టి శాస్త్ర య పద్దతిని నీ 
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సం|పదాయమును.నిలిపినాడు. క్రీ. ఈ. 1240 |పొంతమున నిక్లు రెందు 

సం|[పవచాయియిలు (వవ ర్తి ల్లుచుండ గా పాల్కురికి సోమనాథ మహోకవి 

యుద్భవించి కన్న ణాం|ధ దేశముల నీ రెండు సం పడాయములను స్థిరముగా 

నలకెళ్పెను. ఈతడు తెలుగు దేశమున జన్మించిన వాడైనను పండితా 

రాధ్యుని మనునుని కాలములోని చాడగుట చేతను సంస్కృత మే కాక 

కన్నడము, అరవము మొదలగు వానియందు మపహోపండితుడుము, మహోక వియు 

నగుటవేత నా కాలమున నీ రెండు నం దదాయములకు జెందిన వాజ్మయ 

ముల నాధారముగా గొని, వీరశైవ మశ వ్రవ ర్హకుల. చరితలు, [ప్రాచీన 

భక్తుల చరితలు, శివమతత త్వ వివరణములు, మత [వనర కుల స్తుతులు 

మొదలగునవి రచించి ఆం|ధవీర 3న వాజ్య్ఞ్మయమునళు మూ లవురుము 

డ య్యును. 

ఆ నాటికి కన్న డమున శై నమత సంబంధ మైన వాజ్మయ ము పచుర మె 

యుం డెను. మార్గ పద్ద తిని పంప, రన్న, పెన్నకవులు రచించిన డనతీర్ణం 

కరులలో పఖ్యాతు లగు పురుషుల చరిత లుత్తమ కావ్యము లై _పనిద్దము లై 

యుండెడివి. _చేశిపద్దతిని హారీశ్వరుడను కవి కొందలు శివభక్తుల చరిత్ర 

మును రగడగా రంచించినాడు. అతడు సోమనాథునికి కొంచెము పూర్యుడు, 

సోమనాథుడు తొలుత వీరఇ వమత వ్యాపకు డగు బసవని చరి తమును బన. 

పురాణ మను సెక రచించుటయే కాక బసవ మహిమ (పతిపాదకములె న 

వృషాధిప శతకము, గద్యకృృతులు, అష్టకము, ఉదావారణాయు మొవలగు 

సుతిరూపక (గంథములను రచించి బసవని భక్తి మతమును వాజ్మయ 

మూలమున వ్యాప్తము చేసెవు, సోమనాథు డీ |(గంథములను చేశిలో 

రచన చేయుటచేతను, నవి | పజలకు ముఖస్థము లై పాడుటకు వీలుగ నుండుట: 

చేతను, నవి దేశ మెల్లి నతిత్వరగా నల్లుకొనినవి. కన్నడచేశమున నీ 

[గ థములు వ్యా వ్రములై , కన్నడ సాహిత్యస్వరూ పమును మాన్చి వె చినవి. 

అంతకు ముందు వెలసిన మార్గ కవిత సంస్కృత వృత్త పద్య రచన, సొహిత్తి 

రీతులు వెనుకబడినవి. దేశిపద్ధ తిని పదకవితలు విజృంభించినవి. బనవ పురాణము 

కన్న డ్రింపబడినది. భక్తుల చరితలు పశ్యకముగ సదకవితలలో వెలసినవి. 

కన్నడ వాద్బయములో పీవశా వము _పథధానఫ్థాన నూక్రమించికది. ఈ 
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వీరా వ సాహిత్యమును కన్నడులకు |బసౌదింళనది తెలుగువా డగు సోను 
నాథుడే! కాబటియే తెలుగు కవులకన్న కన్నడ కవు లాశనిని హెచ్చుగా 

లు 

న్తుతించరి. 

కీ.శ. 1050-60 |పాంతముల నూర్గకవిశారితిని నన్నయ రచించిన 

మహాభారతము కీ. శ్ర, 1260 |పాంతను నరకు హూ ర్తి కాకుండుటకు 

[పథాన కారణము కీర 3 వముమళ (పాబఖ్యము. నన్ని చోడ కవి కుమార 

సంభవము మార కనిత యందు (వధెనస్తాన మా[కమించి యాం ధనాహిర్య 
ra ర LC 

వున (పకృష్తశ్హాన మా[కమించిన _వబంధ శాఖకు మొదటిదిగా పిలకిలి నది. 
శు ధి వ 

పండి తా రాధ్యుడు, పాలుకురికి సోమనాధుడు దేశికవిత యందలి ద్విపద 

శతక, యతఠుగాన. ఉదావారగాది శాఖలకు మూలపురుషుల వానిన్సి 

(వవ ర్రిల్ల జేసిరి. ఈ వాజ్మయ మంతయు ఏరశెవ మశ _పతిపాదకమే 
— 07 రా ళీ 

యగుట చేతను, నిందలి భాష, భావములు, కథావన్తువు దేశియే యగుట 

చేతను, ఆర్యమళ విరుద్ద నుగునవై దిక ధర్భమే _పతిపాద్య మగుట చెతను, 
(ఈ) ఏ 

ఆర్యసం (ప్రదాయ (పవ రశమును, పంచమ వేదమును నగు మపహోజారతము 

పూ రి చేయుటకు నవకాళ మేర్చడ లేదు. 

మజీయు సా కాలమునందు వెలువడిన తెలుగు కావ్యములు కథా 

రూపమున నున్నవి. _కవిభల్ల టుని బేశాళ పంచవింశతి, కూ(దక రాజ 

చరితము, కేతన ౩౩దంబరి, అన్నయ పోడశకుమార చరితను, అభినవ 

దండి దశకుమార చరిత, "కేయూరళబాహు చరి ర-వీటియందు ఆ ధ్యాళ్థాక 

లక్యము లేదు. కేవల సాహిత్య | పయోజనమె లక్యుముగా గలవి. ఇవియే 

గాక, గా థాస ప్రశ తి మున్నగు పాక్ళత కావ్యములు కూడ జనాదరణ 

పాతములె యుండెను, ఇట్టి వాజ్బయమును మనస్సునం దుంచు కొనియ 

ఏకా ఐగ్గడ ఆధ్యాత్మిక దృ్భష్టిగల ఆం|ధ భారత రచనముకు ఇట్లు సమ 

శ్రంచినాడు 1 

“గాసట లీసళకే చదివి గాథలు |శవ్వు తెలుంగు వారికిన్ 

వ్యాసముని (పణీత పరమారము తెలున జీసనీనటి య 
థి ౧ ట 

బాసన కల్పులు weer wee 09 
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ఇందులో “గాసట వీసటి యనగా, గాథాన వశతి, బేతాళ పంచ 

వింశతి అయినవి. (గాసట_గాథాస_ప్పశ తి, వీసట_ బేతాళ స ౦చవింశతి), 

ద్రీనియర్హ మిది గాని, తెలియని భావ, సలక్షణము గాని భాష యని యగ్గ ము 

కాదు. శివక్షవుల కావ్యములలో కథానాయకులు నవీనులే మొనను నారి 

జీవితము మతోేద్దరణమున [3వర్రల్లుటచె నవి యాధ్యాత్మిక నం॥న్నము 
ల నవి. ర యా ధ్యాత్శ్మిక దృష్టిని పెరాణికముగ గాక కేవల నవీన కథా 

నాహిత్యము నం చే శ వవాబ్బయవ.] సాధించినది. కావున అట్టి దృష్టితో 

(పాచినార్య కథానసంవి భధానములతో _వాయబడిన నన్నయ భారతము అతని 

మార్గ నం|పచాయము ననుసరించి మటణిరెంథు శ తాబ్దముల వరకు పూర్తి 

కాలేదు. |వజాథఖిరుచి పై కథలయందే యుండుటచేత డాని ననునరించి 

వాజ్బయయమున నూతనత్వము కలిగించుటచేత భారత గంథరచనము 

వెనుక బడినది. రెండు శతాబ్దముల వెనుక తిక్కన సోమయాజి మార్గ చేశి 

సధకమును జ్లీర్ణ ంచుకొని, ధేశిపద్దతికి (వాధాన్య మొసగి, నూతన సృష్టి 

కానించినాడు. చెశి మార్షనపులను చేశీియములుగా జేయుట యనెడి నన్నె 
చోడుని సర్యపదాయమును తిక్కన పునరుద్దరించినాడు. మత విషయమున 
శేవలము పాకికము లగు వీరశావ, ఏర వై స్టవ, భ కి పథకములను సమన్య 
యము చేయుచు వారివార భక్తి తత్వమును |పతిపాదించినాడు. భారతీయ 
సంస్కృతికి మూలమగు వైదిక ధర్మమును |పతిపాదించుటకు తాను సోమ 
యాజి యెనాడు. ఇట్లు కర్శజ్ఞాన భక్తి |పతిపాద కముగా చేశీయముగా 
భారతరచన చేయుటకు వీరశైవ వా బ్బయమె యువజీవ్య మెనది-తిక్కన 
భారతముతోబాటు, నన్నయ భారతమునకు పా ధాన్యము కలిగి తరువాత 

నదియే వాజృయ (ప్రపంచమున కాదర్శ పాయమై పరమ ప్రమాణ మెనది-శైవ 

వాజ్మయము నందలి దెశిరతులు తరువాత కవులలో నొక్క భాపావిషయవఎన 
హూతమె నిలిచిపోయినవి. 

కాబట్టియే విలక్షణ మగు శ₹్రవకవుల భాప భారత భావనే లత్యు 
ముగా తీనుకొనిన లాకణికులకు నాటికి నేటికిని ఆధరణ పా్యతము కాక 
పోయినది. లాతణికులును నీ (గంథములను విస్ట్రరించుటచే (పాచీన భావా 
సంప్రదాయములు మనకు ముగు వడినవి, మన వ్యాకరణము, ఛందన్సును 
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అవిసంకుచితము లె , లవమ్యలవమణ సమన్వయము లేక “వ్యాకరణ మొక తోవ 
$ 

మవోకవు లొక (తోవిగా “2ిణమిం చినవి, ఇట్టి సమన్వయము భాపా తత్ర 

యు 

యము వలనే సమ గమును, స్మ మాణనును, ఇం, బీ సుమకు నగ 
అనా 

శాస్త్రమునకు, వ్యుత్చ ప్రి పరి జూన మునరు నత్యం ఇావళ్యం ము. లిం గ్రీక్ సమన; 

తెనుగు భామా చరిత అభఖింపంగలదు. శివకను లగు నన్ని చోడ, మల్లి కార్జున 

పండిత, పాల్కురికి సోమనాథులే కాక, శివకవులని చెప్పం దగిన యధా 
వాక్కుల అన్నమయ్య, "పేముల వాడ భీమకవి, చకపాణి రంగన, శర 

కుంకుడు, శ్చీనాథుడు, బమ్మెరపోతన, వేమన, గార్ల వాటి లత్మయ 

"మొదలగు వారి రచనలయందు వదునాజన శతా బి వజకు ని భాషా సంస 

రాయములు నిలిచియేె యున్నవి. యై కారణము వేత నేడు మనకు లభించిన 

లాతణిక భామ చార్మితకముగ గాని, సాహితీరితిని బట్టి గాని న| పమాణము 

కాదనియు, అది క్భతక నునియు చెప్పవచ్చును. శివకవుల భావ వలననే 

సజీవ మైన తెలుగు భాషా సం్రవచాయము తేట వడును. 

వాజ్మయ ము-వీర శె వము వ్యా ప్రికి చెచ్చిన నూతన నథకములు 

తొల్లి తెనుగు సారస్వతము వి స్హరించి:యున్న శాఖలలో భారతకవు లొక్కు 
కావ్య ప్రబంధ శాఖే (పవర్షి ల్ల చెసిరిగాని, తక్కిన శాఖ లన్ని ంటికి వీరశైవ 

వాజ్మయమే మూలము. తెనుగు సాహితీ చరిత సమ్మగ స్వరూపము 

తలునుకొనవ లె నన్న ఈ భాఖలను గూర్చి తెలునుకొనుట యత్యం తావళ్య 

కము. వీరశైవ వాజ్బయమెట్లు ద్వివదలు, నద్యకృతులు, శతకములు, 
గ ౧౫ 

ఉదావారణములు, యతగానములు, గద్యక్ళతులు, 7యక్ళతులు, వచన 

ములు మున్నగు శాఖలకు మొదల నూలమన ఈఆరువాత నాయాశాఖ లెట్లు 

నర లినవో వివరించుచున్నాను. అయా శాఖలందు నేడు (పనిదములై , 
@ ౧౧ (టి రా 

పరిచికములై నవి, అము[ దితములును, సుపరిచితము లగు వానిని కొన్నింటి'నే 

(గంథవి_న్తర ఫీతిని జూపుచున్నాను. 

ద్విపద 

నేడు మనకు లభ్యములై న ద్విపద కృతులలో పాల్కురికి సోమనాథుని 

బనవవురాణము, పండి తా రాధ్య చరితము "మొదటివి. అయిన నంతకుముందు 
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ద్విపద కావ్యములు లేకపోలీదు. సోమనాథుండే “ఉనమింస గద్యపద్యోదా త్త 

కృతులు దిషదయు రవును" అని వండి తా రాధ్య చరి తమున "దలిపినాడు: 

అనగా నతని కాలమున ౫ ద్విపద క తు లున్నను, వానిలో యతి అానాది 

నియమము లున్నను, శేవల జానపద కనిత్వముగా |సచారమున నుండి, 

ఉత్తమ సాహిత్య "గౌరనము , నంద అదు. ఆంధ చృందస్సునకు ద్విపద 

మూలము. ద్విపద విశేష మగు తరువోజ క. శ, 850 పౌంతను నుండో 

శానవచ్చుచున్న ది. మన ఛందో (గంధయిలలో (పాచిన మని చెస్పదగిన 

కవిజనా[ శయమున ద్విసదలవమణము చెప్పబడినది. లత మున్న గాని లక్షణము 

బయలు చెరదు. కాబట్టి సోమనాథుని ముందు ద్విపదకృతులు వెలసిన వనుట 

నిర్వివాద విషయము. అవి చెశికవితా సం|వడాయికములై (వజాసాహిత్య 

ముననే |పచారము నందినవి. 

సోమనాథుని కాలమున మాగ్గకవితా సం పదాయకము లె గద్యవద్య 

మయమగు చంపూ పద్దతిని విరచితములై న కావ్యములే యుత్తమ సాహిత్య 

ముగా పరిగణింపం బడుచుం డెడివి. సోమనా థుడు "కేవల చేశికవితకు "జెందిన 
ద్వెపదలను పునరుడ్డ రించి, ద్విపదకు మవో కావ్య విశిష్టత గడించి వాజ్మయ 

మున నాశాఖకు శాశ్వతస్థానమును గడించినాడు. కావుననే యీశాఖ 

కాళతండు మూలపురుషుడు. అతడీ శాఖను పునరుద్ద కించి మహో కావ్యలక్షణ 

ములను పట్టించి సాధించిన పద్దతు లివి. 

ద్విపదపద్దతి : చందస్సు 

1 ద్విసదలలో పాదమునకు యతినియవముమే యుండగా (వాసయతిని 

నిలువుట. ఈ నియమము కావ్యమునం దుపయు క్షమగు సీనములశే గాని 
తక్కిన వానికి లేదు. 

“ఉల్ల మున మదీయ వల భు. జెన్న 
(౧౧ ౧౫ 

మలి కారును తేటతెల గా నిలిపి." 
aa) జు (౧౧ 

కన్న రాభూపతి వెన్నాజిలో చూపె” (శాననము) 
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నన్నయ భారత భాగము :_-- 

“తన కుల బాహ్మృణు ననుర కు నవిరళ 

జపపోోమ తత్పరు విపుల ళబ్రశాసను.ి 

2. ప ద్విపద కా ద్విపద విడివడి యుండగా చడానికి నృ తయిలలో 

వలనే ద్విపదకు ద్విసద నంధించుట. 

“జాతులు మా తానుసందాన గణ వి 

నీతులు గాన యనియత గ ణౌర 

ననియు, (బాసోవా యతిర్వా యనియు 

నియు క్తి జెప్పు ఛందో వినివాతో కి గాని. 

8. ద్విపదలోనే కావ్వమంతయు రచించినను నవి ఇావ్యరీతిని 
నాశ్వాన (ప్రకరణ విభాగము గావించి కృ త్యాది, ఆశళ్వాాసాంత గద్య 

మున్నగు లక్షణముల ననునరింప జేయుట. 

రీ మహాశావ్యరీతిగ నవరసములను, నర్ణనలను, నలంకారములను 

లక్ష రముగా రచించుట. 

ర్, కావ్యల కణములను పొటించినను రనము నావిమ్మరించుట 

యందును భావవిన్యానను) నందును రచనా3తిని, నడకను మార్చుచేయుట. 

6. కేవలము కావ్యమునం దె వాఖ్యారూపమున మామే వివరింప 

దగిన వేద వేగాంగ వురాణేతిహోాన గంభీర విషయములను మూల భూతము 

లెన వాక్యముల నే ద్విపదలలో నిముడ్చుట. 

7. మవోకావ్యవునందు వల ద్విపదలయందు జాతీయజీవనమును 

(పతివింవింప "జేయుట. 

సెని వివరించిన మార్షరీతిని కావ్యపద్దతులతో చాటు ద్వివదలలో దేశి 

నం పదాయముల నీ కిందిరీతిని సమ్మెశనము చేసియున్నాడు. ఈ సమ్మ 
డ్ర 

భనము వలననే సోమనాథుని ద్విపద కావ్యములు వాజ్బయమున (వత్యేక 

శి 
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సానమును గడించినవి. _ద్విపదశాఖలో సోమనాథుని వంటి |పతిభావంతు( 

డగు కవి తిరిగి లేక పోవుటచే నాతని పద్దతి తరువాత అనుకరణయము 

కాలేదు. 

1. పేరునకు నంసన్మ్కృత మైనను, శేవలము చేశియ చృ్చందస్సగు 

ద్విపద వాదములు రగడవలె పొడుగుపాటివి కాక; రగడభిదము వలన 

నేర్పడు నుత్కలికలవలె పొట్టివి కాక యుండుటచేతను, తాళానుగుణమై 

గేయ పొ ధాన్య మై యుండుట చేతను పాటలవలె సర్వజనులు పాడుకొనుటకు 

వీలు కలుగునట్లు రచించుట, 

వి, ద్విపదలలో అవర బాహుళ్యము లేకపోవుటయు, అతర గణములలో 

వలె గాక గురువులను లమువులుగా జేయు ఛందస్ప్సగుటచేతను చదువు 

కొనుటకు సులభముగ నుండునట్లు చేయుట. 

లి, వృత్తములు "ముదలగు వానిలో నావృ త్తములొ” నే భావముల 

నిముడ్చు వలసిన యవసరము గలిగినవు డా నాలుగుపాదములలో నె సంకుచిత 

పయుపవలసిన యగత్యము గలదు. ద్విపదలో నట్టి నియమము లేకపోవుటచే, 

భావవిన్యాసము విశాల మగు నవశాళము కలిగిన దని గుర్తించుట. 

లీ ద్విషదలయందు నలతియలటి ఇదము యునయు కములగుటవ 

నన్వయ క్లేశము లేకుండ భావము గహించుటకు వీలగునట్లు రోచించుట. 

కెప్పున దిషకదలను సోమనాథుడు వేదములతో సమానములుగా 

చేసినవాడు. ద్విపదలు |శుతులు (అనగా వినదగినవి), వేదములు (అనగా 
తెలిసికొన దగినవి), అమ్నాయనులు (అభ్యసింప దగినవి) గా నొనరించి, 
కవల సాహిత్యమున గల ద్విపదను ఐహికాముహ్మిక ద్విపద హేతువుగ 
(పపంచించినవాడు. 

పరమా పాశ్న రాచార సంహా|గవాము 

వీర శేనాచార విధానమున్లు వేదో కముగ నిరూపించు నీ గంథము 

సంస్కృత మున నీలకంఠ నాగనాథాచార్యుడు రచించిన వీరమా హేశ్వరా 
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బార సం గహమునకు ద్విపదానువాదము. కవి పర్వాత మంతి లింగనా 

మాత్యుడు. ఈత (డు (శ్రీవత్స గో తుడు. కామాంబకు, పర్వత మంతి! 

తనయుడు. నాగయ_గారమ: పోతయ_నాగమ, సాగయ-_ఓబక్క, సర్వత 

మంతి. కామాంబ _ ఇది యాతన వంళ కమను. ఎఇ వంశ ' కమమును 

బట్టి యోాతశు ఆ వాచారనులనుపాటించు సారు డని తెలియుచున్నది, 

(గం థాంతనున గద్యలో _ 

“ఇది శ్ గిరీశ విశ్వళ్వర ధ్యాన _ విదిత శివాచార విహిత సుజాన _ 
So 

సండితా రాధ్య శ పాదా బ్రభృ్బంగ-ఖం డెందుధర భ క్తి కామ్యూంతరంగ” అని 
డా. ఎ 

యున్నందున నీతడు పండి తా రాధ్యుల శిష్యుడని తెలియుచున్నది. ఈ పండి 

ఆరాధ్యుడు మ లికారున పండితుడు కాక, డీ. శ, 1480 (పాంతమున 
Cn లె 

నున్న కుంటముక్కూల తిమ్మయ వీర శే వాజార నం గా కృతి భర్త్వయగు 
గన్నిమం తి గురువుగా నున్న పండితారాధ్యుడు కాదగును. అట యిన 

రా 

నీతడు కృష్ణ చేపరాయలకు కొంచెము పూర్వుడు కావచ్చును. 

ఈ | గంథమున వీర నెవమతమును గూర్చి విపులముగా నీ కింది 

వివయములలో డెలువబడినది. 1. విభూతి మహిమను. వి. రు చాక మహిమ, 

లి. పంచాతరీ మహిమ. 4. వారనామ మహిమ. ర్. శివరా తి మహిమ. 

6. ళంఖుచ కోత్పత్సి. 7. మార్కాంజేయ చర్మిత. ర. విష్ణుశావ విమో 
చనము. 9. కర భింద మహిమ. 10. వ్యానశిక్ష. ఇది పది యాశ్వాసముల 

మవో గంథము. ఇందులోని | గంథభాగములు (_పత్యేకము | గంథములుగా 

పరిగణిత ము లెనవి. 

నమునోబోద 

మంజరీ రచనమున నున్న యీ శేవ వేదాంత గంథము, ివయోగ 

సారమును రచించిన కౌలని గణవతిబేవకవి రచితము. ఈ (గంథమున 

గణపనా రాథ్యులని తన వాడుక పేరే తెలివియున్నాడు. తానీ గంథమునే 

* పండితారాధ్య మ వో 'ేళిక శిష్యునకు ee wee 

ఈతడు మల్లికార్జున పండితుని వంశమువా డె యుండును. 
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శాక చేశి తెలుగులో మజికొన్ని రచించినటు శిషయోగ సారానతాగిక్రలో 
కక, 

/ ఇగ కం గు. 
al స) నిట్లు చెప్పీయున్నాడు 

౨ భృ పాంతముతి జానము 
గ 

నుళ రీర థ(వ) ఏజయ? మనోబొధముగా 
7 

విశదము లగు నీ కతు అన 

దృళగతి (చెప్పితిని దేశి తెలుగున తెలియన్ . 

ఈ మంజరీ రచనము తేటతెనుగున సులభముగా నుండి హృద్య మై 

(యున్నది. అము! దిత మగు ని ((ంథమునుండి కొన్ని పంక్తుల నుదావా 

రించు చున్నాను. 

ఆది. (క్రీ పార్వతీనాధు (కృీనాథునాథు 

నలిననంభవనా థు నలనా వ నాథు 

ము క్రి కాంతానాథు మునిమనోనాథు.... 

భక్త సాగర చందు పరమ యోగిం దు. 

మధ్య. మనస: తలంపుమా మాయలం బడక 

మాయలే జగములు మాయ మెచుంద 

మాయచే చిత్తంబు మలినమై యుండు 

మాయచే పాసంబు నుధుర మై యుండు 

వటమూలశయనుండు చాను దేవుండు 

ఇట్ల మవోచేవు సెజటుగ పే మనస: 

అంతము. ౦ ఉర్వి3పె గాంతా సహొదరుం డనగ 

గ ణపవనా రాధ్యుల గరుణించు శివుడు 

ఆచం దశారార్మ._ మె యొప్పు భక్ 

వెలయు మనోబోధ వెడ్క_మె "జెప్ప. 

0 (పా, (ప. భా. సంఖ్య. ౨151-2159. 
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౫ వాభార సం|గవాము - పద్యకృృతి 

శివాగమవముల ననుసరించి తెలుగున శివపూజా వి ధానాదికములను 

"బెల్పు ని కృతి కుంటముక్కల తిరుములనాథకవి విరచితము. ఈతడు తమ్మ 

కవి యని వ్యవహృాతుడు. మూడాళ సైనములు గల యో కృతిని పిల లమటి? 
aa) (2 

న్ను ఇ తున కంకితము గావించెను. ఈ గనృమం;తి గన్న నామా § ంకితము) ౮ గన్న ౦|| యాజ్ఞ వల్క్య 

శాఖియుడు. భారద్వాజ గో[ తుడు. గన్న నై న్యపతి పౌతుడు. విస్సమం తికి 

వీరాంబకు వుతుడు. (శ్రీవ లమున ఓవావృ త్తి మ కాధ్యతముడ గు వారణానీ 

సిద్దభి బావృ త్తి తనయుడగు గేమయ 'వభుని నుతుడగు వీరభ| దునకు నీ గన్న 

మంతి హితుడని గంథమున జెప్పబడి యున్నది. సిద్దథివావృ త్రి (శ్రీశైల 

శాసనము వలన కీ. శ. 1464 |పాంతము వాడు. అతని మనుమని కాలమున 

కీ. శ. 1490 పాంతిమున గన్నమం|తియు, కుంటముక్కుల తిమ్మకవియు 

నుందురని చెప్పవచ్చును, 

కుంటనముక్కుల తిమ్మకని కొక్కోకమునకు కృతపతియగు భై రవ 

మంతి యయన్నయగు న'బళమం (తి కునూరుడు. అహోబల మం|తీం| దుని 

నందను, తిమ్మనార్యు నని చెప్పుకొన్నాడు. కెక్కోక కృతిపతి భై రవమం (తి 

గజపతుల కాలములో ఆజమాఖానునిచే మహోపా[త బిరుదము బడనీన వాడు, 

డీ. శ. 1484లో కొండా చిల్లి వద్దగల యాజమాఖాను శాననము గలదు. 

(ఆజమాఖాను రాయలచేళ 'బెవారామహాజా త విభవంబు గాంచనాడు - 

అని కొకొకము.) ఈ కాలఅమునుబట్టి చూచినను కృతికర్త, కృతిభర్త లిరు 

వరు కృష్ణ దేవరాయల కించుక పూర్వులగుదురు. 

1 సిమంతినీ సరిణయ కృతిక ర్త సెనుమళ సోమకవి యీ పిల్ల లమజ్జి 
ఎది ౮౯౫ 

గన్ననా మాత్యుసి వంశీయు జే కాదగును. కవియగు పినపిరభ దుని వంశము 

వాడు కాడు. ఈ పిల్ల లమణి వారు భార చ్వాజగో | తులు. పినవీరభ| దుడు 
69 

కాళ్యపగో తుడు. సోమకని భార ద్యాజగో | తుడు. కావున గన్నమం తి వంశీ 

యుడు. పిల్ల లవుణ్ణి వారిలో చాల (పఖ్యాతి చెందిన వీరభ్యదుని వంశము 
య (వ 

నుండి తన వంశము చెప్పుకొ నీయుండును. 
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శతక వాజ్మయము 

తెలుగున దేశిసాహితీ విశిష్టత గల సారస్వత శాఖలలో | పచుర (ప్రచా 

రము గల శతక వాజబ్బయమునకు మార్గ ధర్భకము శావ వాజ్బ్బ్యయ మె 

"తలుగు శత కములకు పేక లక్షణములగు మకుటనియమము, నంభ్యానియ 

మమును పాటించి తొలుత శివపారమ్యభ క్రి (సబోధకముగ మల్లి భార్జున 

పండితుడు మల్లి కార్జున శతకనును రచించెను.ఈ శతకము మసకు లభ్యము 

కాలేదు. మనకు లభించిన పద్యమును బట్టి, కన్నడానువాదమును బట్టి, దిని 

యందలివృ త్తములు చంవకమాలికలు, నుతృులమాలికలు నని చెప్పవచ్చును, 

“లోకము లెల్ల నీ తనువులోనివ, నీ వట యెంత కల్లుదో 

నాకపవద్మనంభవ జనార్గను లాదిగ నెల్ల సాదలున్ 
ద ౧౫ యఖ 

నీ కొల దింత యంత యన నేరక (మొక్క దొడంగి రన్న ని 

న్నేకరణి న్నుతింతు బర మళ్వర (శ్రీగిరిమల్లి కార్టునా: 

కన్నడ కృతి మొదలు ; 

“|శీపతి వాక్చతి [పముఖ దేవతగళ్ బహు వేదసార వా 

(గూపగళింద కాణదివా శి వమవాత్య మనల్బ బుద్ది యిం 

రూపిసలాసమరన కృతార్లన దంతవానల దిర్కు-చి 
ధి ధి (౫) 

(దూప న వాచ్యనం నువీవనె 8వ పర్వత మలి ఆఅ*రునా[”ో 
a ౧ా Fire) 

(మళ్ళి కార్జున పండితుని కృతి యగు శివత త్తసారను నందలి "మొదటి 

క౦దపద్యమున కిది వృత్త ర చవ. 

వతి వాక్చతి ముఖ్య మ 

హోపురుషులు నేరగనోవ రతి'ాజ్మనస 

వ్యాపార మైన నీ నిజ 

రూపం బిట్టి దని నే నిరూవింతు శివా) 

కన్నడ శతకము పూర్తిగ లభ్యమగుచున్నది. దానికి మల్లి కార్జున 
శివస్తుతి యని వేరు, ఈ శతకమును పాల్కురికి సోమనాథుడు 
వేర్కొనినాడు. 
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ఇదియే మన తెలుగున తొలి శతక మెనను సమ గముగా దొరికిన 

వానిలో తొలి శతకము వాలు. రికి సోముసాధుని వృషాధిప శతకము, ఇది 

“బసవా, బనవా, బసవా వృషాధిపా? యను మకుటను గలది. శతకమకుటము 

వలన నీదియును సె మల్లి ఖా గా ర్ట్రున శతకమువలె చంవకోత్చుల మాలికలత్రే 

రచిత మైనది. సంఖ్యానియమము పాటింవబడినది. సోమనాథుని బహుభాషా 

వె వై దుష్యమును తే తలుపు పుబద్యములు, సంస) హాలో మం, తమిళము, కన్నడము, ఆం 

(మవో రాష్ట్ర ఏ భామ, మణి పజ బాళము, చేసితెలుగులలో గలవు. ఇది బనవన 

మహిమలను, కొందణు భరు ల చరితను దెలుపును. 

'దెవస్తుతి పరములె , శివభక్ని రచనతో నారంభ మెన శతక వాజ్భ 

యమున, శేవల భర్ కి రస (వాభాన్యము లై లన శతకము లాయాకాలముల 

సకల దై వతముల “వేర చెలపసీనను, నా వెనుక నీతి, శృంగారము, వేచాం 

తము మున్నగు విషయనుల (వబవంచించి మానవను తి పరము లె నవి, 

ఈ విషయ విభాగ |కమపరిణామముకు బరినీలించిన మనకు శతక వాజ్మ 

యవన నీ (కింది విశీపములు గోచలరింవ గలవు. 

కీ. శ. 11వ శశాబ్లీ నుండి 14వ శతాబ్ది వరకు 3 వమతమే 

(ప ధానముగా వ్యాపించిన కారణమున నాకాలమున ళతకముి లన్నియు 

నించుమించుగ శ్రివపారమ్య (వతిపొదకములు, శే వక్ర చారి తక నిరూపణ. 

ములు. సర్వేశ్వర శతకము, (శ్రీగిరీశ శతకము, గిరిజాధినాయక శతకము, 

విరూపావలింగ. శతకము, చెన్నమలేశ శతకము, గణ సొ జన్యాఖ్యాన 

కతకము, కొల్యుదొన శంకరేశ్వర శతకము అంబికా శతకము అనునవి. 

బ్ర అద్వైత వేదాంత తత్వము నాబాలగోపాలమునకు నాటపెల 

దులలో నందిం చిన వేమన తన్ను దానే నసంబోధించుకొను నం చదాయమునకు 

శివకవులే తోలివారు. శివదేవయ్య “ఇవ దేవధీమణీ* అనియు, శరథాం౦కుడు 

“'శ్ఞరభాంకలింగమాి అనియు, సిద్ద రాముడు “నీద్ద రామ" యనియు వేమన 

గురువు వటమూలుడు *వటమూల మందిరా అనియు తమ్ము శామే నంబో 

ధించుకొనినారు. ఈ సంప్రదాయము కడచిన శతాబ్దము వజఅకును నిలిచియె 

యున్నది 
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క్, శృంగార శతకములకు గూడ శివకవి యగు రావిపాటి అంబికా 

గ లల we ఆం 
శతకము మార్గదర్శకము. ఇది వై ఫ్టవకవి యగు తాళ్ళపాక అన్న య్య గారి 

“వేంక శుళ్వుర శతకము'నళు మాతృక. 

4. విష్తుభ క్షి (పతిపాదకము లైన శతకములలో వెన్నెల కంటి 
లు వ వ 

జన్నయ 'దేవకీనందన శతకము, బమ్మెరపోతన నారాయణ శతకము 

మొదలుగా నారంభమెనవి. 

5. శతకములలో నువయుకోము లగు వృత్త ములు- చంపకము, 

ఉత్సలము, మ త్తె భము, శార్తూలము, జాతులు, కందము, ఉపజాతులు, 

సీసములు, గీతములు, ఆటవెలడులు. వీవిని మొదట శతకములలో నుషయో 

గించిన వారు శివకవులు. 

6. వీరశ వ మతమునకు సవాజమగు నావేళశము వలన, భక్తు ర దకము 

వలన నాయాపట్టుల శివకవుల |గంధములలో గననగు పరమత నిరననము, 
| బావ్మాణనింద మ తేతరులకు వై రన్యకారణ మై, _పజాసామాన్యనమున వ్యాప్తి 

గాంచలేదు. కాని యొక్క శతకర చనమున మాత్రము శివకవులు నిమ్మూ 
న్నతమగు సలి గాక సమత్వము గల శలి నవలంబించుటవే నవి బహళ 

[ప్రచారము గాంచినవి. సోమనాథుని పండితా రాధ్య చరి తమును వృషాధిప 

శతకనును వి సూ మునకు పథమోదా వారణములు. 
చ 

తెలుగున నా వెనుక వెలసిన వాజ్భయము నంతటను ని నిర్హి ప 
cr డి 

ర చన_నియత | గంథ పరిమితి _ థ కి భావన ఆ ధ్యాత్మిక లత్యుము గలిగి, 

"దేశ కాల పాతల ననుసరించి పాజ్బయఘున | వజాసాహిత్యమునకు భాండం 

రము ల నని. 

ఉ దాహారరాములు 

ఆంధ్ర వాజ్మయ శాఖలలో _సత్యేక వ్యకి శ్వము గల యీ శాఖలో 
సోమనాథుని బనవోచావారణవము (పథమము. ఉదాహరణ మనగా నేడు 
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విభక్తలకు నేడు పద్యములు. వడు కలికలు*, ఏడు ఉత్కలికలును, గలి; 
అన్ని విభకు అతోను అంకితాంక పద్యము చివర గల ఒక లఘుకృతి. ఉదా 

హరణములకు నంతమున కవిపురు కూడ కొన్నింటిలో తెలుపబడును. 9 
సాధారణముగా దేవస్తుతి పరములు. తరువాత మానవస్తు తిపరములె నవి, 

ఇట్టి రచనలు సంస్కృత మందు గాని, దవిడక రాట [భాషల యందు గానిళేవ్ప. 

కావున నీ వథకమునకు మార్గదర్శకుడు సోమనాథు డని చెస్పనొన్పును 

సోమనాథుని వెమక రావిపాటి (తిపురాంత కుని తిపురాంతకో చావారణము: 

(పస్ద్ద మై మనది. ఉదావారణములలో కివపరము లెన వెనుక, వై స్ట వవరముగ 

వేంక శేక్వరో చాహరణము (తాళ్ళపాక చెద తిరుమలయ్య గారిది), హానుఘా 

హరణము (చితకవి “పెద్దనది), గృిక్పహ్లో దాహరణము (అప్పకవి ది) గలవు, 

నవినకాలమున ముఖలిం గేశ్వరో చాహరణము రచిత మైనది. కాల | క్రమమున 
శమారో్యోదాహర ణము, నా గశ్వరో చావారణము, గోపాలో దావారణము, 

వీశళలింగోచాపారణమును వెలసినవి. 

యతవగానములు 

దేశిమార్గ రచనా భీదములచే శెండు విధము లన మన సాహిత్య 

ములో యత్షగానము, చేశిరచనము నిండుగా గలిగి, తెనుగు దనమును, 

నంగిత సాహిత్య విశిష్టతను వెల్ల డిచేయు కృతి. ఆంధ వాజ్మ యమున (వ కేక 

జ ఇద లో అద గ్ 5 నాశ వ్యక్తిత్వము గలు స్వతంత్ర రచనలలో విలసిల్లు స యతగాన శాఖకు పర్యా 

హృమైన పరిశీలన లేదు. శే శ వవాజ్మయ మునకు సంబంధించిన యక్షగానములు 

* రలిక యనగా నెనిమిది పొదముల రగడ భేదము. 

* ఉత్క_లిక యనగా నందులో పాదము సగము భాగము, ఇందును 

నెనిమిది పాదము లుండును. 

* సంస్కృత మందు లేకుండుటచే సోమనాథుడు బనవో దాహారణమును 

రచించినవాడు. దానిని & బండారు తమ్మయ్యగారు, నేనును 

(బక టించితిమి. 
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తక్కిన వాజ్మయ శాఖలకువతె నీ శాఖయందును (ప్రచార మును బడసీనని, 

కీని యందలి కథావస్తువు "కేవలము శివపరమై యుండును, వీనియందును 

కురవంజి మొదలగు రచనా భిదములుండును. ఈ యవతగానములకు (ప్రత్యక 

కాలనీరయమునకు నవశాళమువేదు. ఇవి (కళ. 1500-1750 మధ్య రచిత 

నులె “యుండునని న్థూలద్భ పిని నిర్ణయింపబడినది, 

ఈ యతగానములో ఇ వయవగానములు (పాచీనములు. వానిలో 

కొన్నింటిని -వేర్కూనుచున్నాను. 1. అక్కమవోదేవి చరి. త-బాలపాపాంబ, 

౨. కిరాతారునీయము- మోవాన కవి బొమ్మలాట సాంబయ్య, కురవంజి-సిద్ద 
జ 

లింగకవి, 4. గంగాగారీ విలానము-పెదశెంపరాయడు, 5. గురునంబి 

చరిత రి. నిజలింగ చికయ చిర త-నిమ్మ నాథుడు, 7. చిరుతొండ భ క్ర 

క థానిధానము- వా లెకోటయ్య 8. బసవ కల్యాణము-అను మోద సన్యాసికవి. 

9. బసవ మహిమామృత విలాసము- కానూరి వీరభ| దకవి. 10. భద కాళీ 

కల్యాణము- వెలువ పదయ, 11. భలాణ చర త_బుక్కమ సాంబయ్య 
© aa) 

12. వీరచోడవ్వ చరి త-గుజ్జిము కపోతయ్య, 18. వీరభ|ద విజయము- 

శివలెంక మల్ల నారాధ్య కవి. 
య 

పద్యకృతులు- లఘు _స్తవములు-సం ఖ్యాసహి తక్భ తులు 

[పక్యేక స్తుతి రూపములగు లఘురచనలు - పంచకములు, అష్ట 

కములు, నవరత్నములు మొదలగు సంఖ్యాసహిత చాటుక్ళతులకు మలి 

కార్హున పండితుడు, ఫోమనాథుడును (పథములు. ఇందులో (పాయికముగ 

సంస్కృత వృ త్తములుండును. మల్లి కార్జున పండితుని స్తుణికోక ఏం చకమును 

పాల్కురికి సోమనాథుడు పండితారాధ్య చరితమున నుదాహాగించినాడు. 

ఇవి సాంస్కృతిక ము లె నను తెనుగునకు సవాజము లగు యతి పాసములు 

కీనిలో పాటింపబడినవి. 

“8 మలి నాథాయ జిత మన్శ'భాయ 

సోమాంక జూటాయ శూలాయు ఛాయ 

భస్మీక్ళతాఘాయ పరమేశ్వరాయ 

తవై నమోస్తు కుధరన భాయ. 
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నన్నె చ చోడ కవి కమార నంభవములో చారి ద్యవి చావణ _స్తవమును 

తొమ్మిది శారూలమ తభ వృ ఉములలో చెప్పినాడు, సోమనాధుడు బనవ 
(మ! © లాలి 

పంచరత్న ములు, బస వాప్టకము రచించి యున్నాడు. ఆ వెరుక వెప 

పకమా,, నవనీత రో ర కాసకము, వేణు 
రు లు 

న ఏ కత్నములు, కీ*ీదండరామ భాస్కర 

వాణ్ట్రయమున కందుకూరి జనార్హ నా 

గోపాల పంచరత్నములు, శ్రీరామ 

మాల, తారావళి మున్నగు లమఘుక్ళతులు బయలు వెడలినవి. ఇట్టి కృతులను 

లాక్షుణికు లంగీకరించుటవే, నీ శాఖకు గూడ వీరశె న కవులే మార్లదర్భ్శకులని 

చెప్పినొవ్పును. ఈ కృతులింకను సేకోరిం:. దగినవి. 

గద్య్యకృతులు 

"నేడు “గద్యము అను పద యునళు ఛందోబద్దము కాని వాక రర చన 

యని యర్హ ము. కాని (పొచిన సం | పదాయమున గద్య మనగా ఛందొ బడ్డ 

మైన వాక్యర చన యనియే యర్ధ ము. |డనిద్ద సంస్కృతాలంకారికు డగు 

వామనుడు గద్యము వృ త్తగంధి, చూర్ణము, ఉట్కాఠిక అని మూడు విధము 

లుగ చెనిపినాడు. వీనిలో ఒద్యభాగముతో సమాన మైనది వృ_త్తగంధి; లలిత 

పద బంధుర మైన కూర్చుగలడి చూర్ణము-ఇదియె తెలుగున 'చూర్తికి యని 

వ్యవహరింప బడుచున్న ది; ఈ రెండింటికన ర్న వివ రీత్ర మెనది ఉన్నా లిక. అనగా 

దీనియందు వృ త్తభాగము, పదబంధునతయే గాక తాళెనుగుణ మైన గతి 

యుండును. ఈ ఉత్కళికయే ఆలుగునుదాహ ఏణములలో 'అర్హక ళిక ” యని 

చెప్పబడును. అర్హ కళిక యనగా కళికలో నగము. కళికయనగా నొక రగడ 
భేదము. కాబట్టి యగ్ధిక ళికయు రగడ భద మే. ఉత్కాలిక్ర గద్య భద ము గాన 

రగడలు, చూ కలునుగూడ ౧ ద్యములనియె వ్యవహ్మావ ముల నవి. Ena ర్త 

శరణు బసవరగడ *:_ ఇదియు గద్యుకృతియే. ఈ రగడకు నాద్యంత 

ముల కన్నడ పద్యములున్నను రగడ తెలుగుక్ళతి. ఇందులో యతి పాస 
ములు పాటింపబడినవీ. ఇది హయ పచారము,. లీక తుర గవల్లనము అను 
రగడ భేదము. 

* ఈ రగు అము] దిత ను వ కన్నడ పద్యము లాద్యుంతమున నుండు 
= వ్ >” ఇ” నూ ? అర్య ఇగ టవ కన్న డక్ళతిగా బరిగ ణింపదగదు. (వా. వుం థా, సంఖ్య. 21987 

తీ 
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ఆది. వృ, “దేవరాజ చేవరాజ సిద్ద సాద్య యవ ర 

తా విహంగ రాట్బ్పతంగ సోమ.... 

బీవిజేళ విధ్భత పాళ ....విద్యాంఘి "రా 

జీవ నిమ్మనాం పొగళ్వ (శృవృషాధి నాయకా? |; 

రగడ. శ్ర వృషాధినాయక ప్రసిద్ద భావ శరణు బసవ 

వ కాం ఘీ "సనవకాఘ చావధావ శరణు బనవ 

నంది ద్వితీయ శంభు నామభయ శరణు బసవ 

వందిత (తిలక విబుధ వందితాయ శరణు బనవ ... 

అంతము. రసిక ముకుర శరణు బసవరాగ ముకుర ళరణు బనవ 

అసముగాన శరణు బసవ అ| సమాన శరణు బసవ 

శరణు శరణు శరణు బసవ శరణు శరణు శరణు బసవ_ 

శరళా రి బసవేశా! 

శరణు సవ కల్చకుజాం |! కుర పద నఖాఖిజాచనవరు 

త్రర నామంగళ బసవర | సరిగప్పి సిదను పాలు_కి 

సోమాంకంోి 

దివిననుసగాంచి శివకవి రంగనాథుడు నమళ్శివాయర గదను రొచిత చినాడుు 

” ఆ ౮ తాడ్ 

గద్య భేద ములగు రగడక్ళతులు (పత్యేకమున రచించిన నివి స్తుతిపర 
ంి 

ములుగ నుండుటకే, గ తొలుత మానకవితా కితిని కవులను కావ్యవులలా 

వీనిని చివసో[తము చెంయునవుడు యోగించెడి వారు, (శ్రీనాథ మహాం పి 

దారి వీ 

గ్ 

కాకీఖండమున మణికర్తి ఘట్టము డతో వన్ని ంచినాడు, నందిమ లయ చం 

£5 
య 

ఘంటనసింగయ కవులు వరాహా mee లివ్ స్తవము ర*ఇడతే గావించి 

నాగు, తెనాలి రామలింగకపి యుద్భటా రావ్య చరి[చలో she నను. 

గలదు. అందు కొన్నివంక్తులు రావిపాటి తీవురాంతకుని యుదావారణ్ణణము 

లోని చతురీ కళిక (వృవభగతి రగడ) లోని పాదముల కనువాదములుః, శేష 
థి 

నాధుని పర్వతవురాణములో రగడలుకలవుః 
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1. పర్యతలింగ రగడ 

ఆది : (శ్రీ) మత్పర్వత శిఖరవిశాల _ స్థిరశుభఖ వీరము పర్వత లింగము 

సామ బుగ్టజు ర్శుఖ నిజాల శుతి- -సన్ను తపారము 

పర్వత లింగము: 

తుది : శిఖరము జూచిన నరులకు నధిక_ శయము లెసగును సర్వత 

అడ శిఖరవు జూచిన నరులకు నధిక శీ) లొనరించును 

పర్వతలింగము 

2, (శీల ల రగడ 

ది : (శ్రిగిరినాయకు సేవించెదమని- శ్రీగిరి సన్నుతి సేవించెదమని 

తుది : ఇది (శ్రీగిరివితి హితనన్నుతియని_ఇది ధర్శ్మంబని ఇది ధర్శంబని 

తరువాత |పబంధములలో నీ రగడలు తాళాంగ పధానములగుట చే 

పుబ్బాపచయ వ వర్ణనలలో కవులు వాడినారుః. ఈ నం ఓ దాయమునకు అల 
aa 

సాని వెద్దన నయె మూలవురుషుడు, ఆతని (సత్యః (1 | పబంధరచనలో నిదియొక 

పధక ము, తరువాతివాం ల దీనిననునరంచిరి, 
oa) 

— ట్ర 

రగడ, (శ్రీరామనామ రగడ ((శృిమదఖిల రవాస ట్ర పఏళశషవభావముము రామ 

నామము) మొదలగునవి వెలనీనవి, 

ఎ వవాజ్బయమున నీరగడల వెనుక వె స్తవవాజ్బ్బ్యయమున సుదర్శన 

అంతాది రచన 

గద్యక్ళతులలో “అంతాది రచనిను నారంభించినవారు శివకవులే, 
అంతాది రచనమనగా అకారము మొదలు వకారము వజకుగల యవరము 

లను వాచాదియందుపయోగించుట. ఈ రచనము వలన నాపాదములన్ని యు 



వీర ఇవ వాజ్బ్యయము 

నొకకులక మె మాలికగా సన్ని స 

(5, 950 _పాంతమున, కన్న 

“ఎడును, ఇటిన దన శాపించివవాడు తెల 
౬ 

సృడ కవులలో కత్న తయమని **ద్తిజుదె* 

వారిలో నొకడగు బాన్నకవి. అనడు 'జిశాక్ష మాలి 
యె 

Wa TE లో ల టి 
al OI మ a జ 

ములలో నీ రచనను వేసినాడు: న 

"తెలుగున నిటిరచన కావించిన కతివరపి మరి కారుడ క ౭డితుడు. చలిని 
రి లె rel 

“మలి "కేళ్వర గద్యము” * అకరాంకనుతి, ఇంతవరకి ౫ 
cm, న! 

పడలేదు కావున నిందు [పక టంచుచున్నాను, 

“అఖలలో కాధార | ఆనందరసవపూర | ఇనచం!ద శిఇఖనే!తి | 

మలగాత 1 ఉరునింగ నిజరూప | ఊర తాచలచాపు | బుతశోంంక క్ జః 1 

మయూపర్జిత్ చార | బలిత తాండవకాంచ | ౫ నికృళెజాంప | 

ఐక్యసొ ఖ్యానేళ | ఓంకార దివ్యాం గ | వెన్నత్యగుణనం?, 1 అం 

'య్ుళ | ఆఃసోకకలనాళ | కనదహీనాభరణ | ఖల జలంధకపహిరణ 1 ”ణవె 

యక విధాయ | ఘన భ _క్తిపిజ్రేయ | జళ్ళ్చూల శాలధర। చతుర! తెశూలధర | 

ఛద్శయా గధ్వ_న జలజజు శిరోహ స | రుమ్మా ర శృంగార కాన నుణ 

విదళథ్ర | ట| తయాది విదూర 1 క పభా వాకార 1 డమరుకాది వివో”! 

ఢ| చాత పరివోర |! ణ[పభావాకార | త_త్తషరజోనేత | థవిదమూక జవపడు ! 

దవన చూలనదీత | ధరణీ ధరోల్సీ థ | నందికేశారూఢ | పర్వజేశ్వర లిం” | 

బహుళభూత విలాస 1! భక్త హృద్వన వాన | మం|తస్తుతోదార | యతరు 

(చొకార | రతిరాజ విసవాంస [లలిత గంగే త్తంస | వదదన్రాల వీవోర | శర 

సంభథవాస్ఫార | పట్ (త్రింశ త త్త్వగత ! సకల నురముని వినుత | వారిన్ త 

పదసద్భ 1 అళితభూధర సద్శ | తరరహిత చారి[త | అతనాంక సే | 

(శ్రీపర్వత లింగ | నమ నే నమ నే నమః॥** 

* | పొ చ్యులిఖిత వు నక భాండాగారము. సంస్కృత 'గంథ సంఖ్య. 

11008. 

#4 UN అఖండ-_నాగులూరి శషనారాధ్యుని కృతిలో విదిగలదు. 



184 సారస్వత వ్యాసములు- పథమ సంపుటము 

పాల్కురికి సోమనాధుడు పండితుని రచన ననుసరించి అకరాొంకి 

"ద్య (వాయుటయ గాక సంస్కృత పద్యములనుగూడ రచించినాడు. 

అవి (పకటితములై నవి. సోముని అతరాంక గద్య మొదలు ; 

“అపిచ శివళ్ళం గార | ఆదిపధ విసార | ఇహపర సుఖాణార।! ఈవమణ 

తయ దూి...కావున 'అతరాంక గద్య'లు రెండని ఆలీయవలిను. 

ఈ గద్య జయభద రగడలోని యర్థ భాగము, 

సోమనాథుని వెనుక తెలుగున 'రఘురామాతర మాలికి “రామా 

తరమాలికి* మొదలగు కృతులు వెడలినవి. ఈ కృతులు కందములలో 

రచితములె నవీ. ఇందు పాచాదియం దే కాక పాదాంతమునందు నకర[క 

మను పొాటింపబడినది __ అనగా పూర్వున ద్యాంచ్యావర ముత్తర పద్య 

క 

గవ యాన పాబడినది. ఉదావహారణము *ో,శీ;కర సీతా ద్యతగము గా వచ్చునట్లు చెప ణవు శ) 

వల భ....[పాకటముగ విన్న వింతు ఛావజ జనకా తరువాతి పద్యము 
“త 

మొదలు “కనకాంళుకధర.... ....వరశిత విశిఖాో. తరువాతి పదరమున “ఖర 

దూవణ సంవోరికోఅనీ మొదలు. అధునాతన కాలమున నిట్టెం చనలు గలవు" 

అంతాది రచనములవలన మన ఖాయాత_త్త్వ సెం (ప్రదాయ మణిగి 

టకు వీలుకలుగుచున్న ది. మన యతర సమామ్నాయము యొక్క చారిత్రక 

పరిణామము తెలిసికొనుటకీ రచన యుసయు కము. నంస్కృత మునకం శు 

విలతణములెన రేళభామలు గచా తెలుగు కన్నడములు. వీనిలో సంస్కృత 

భాషా సహజములగు మవో[పాణాతరములు మొదలగునవి యుండ నేరవు: 

కాని యంతాది రచనలు చేయునపుడు, మం[తశా(న్ర్ర సం|పచాయము నను 

సరించి, *అకరమాలగాి” రచింవవలెను. అందు వర్గమాలలోని యతరము 

4 @) బండారు తమ్మయ్యగారు _ 1984_85 సంవత్సరాది సంచిక 

(పుటలు 107-114) 

జ బాచ్యలిఖిత పున్తక భాండాగారము. శతక సంపుటము, 1686, 

1687 సంఖ్యలు (సం, శ. 
J 
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అన్నియు రానలెకు. అక్ష మూలలా “వేబది “ంఖం నియం క రూ నా 
ల 

మాలకూడ పబదియెనది. మం నములు నంస్టృవముననే గాది చలనాల లే 

నుండవు గావున, చేళబాపలలో రచియిం* బడ్న సంప్టున భా షార్ == 

రించి, సంస్కృత భాపకుగూద నెబదివర్గ ములసి తరుగు Moen [ 

సబడినది. స సంస్కృత భాషకు నెబది వగ్గనులని సంస త వ్యాక అలం 

లేనేలేదు.._.అకరాది తకానాంత వర్త సమామ్నాయమండు లేవు జావా 

తెలుగు వ్యాకర అణఅమున  చెప్పబడ్ డిన న సంఖ్య మంత శాస్త్ర సం కడాయి 

శశౌత్త్ర పం[వదాయకము కావు మి 

తెనుగు భాష యెన్ని ఏిలక్షణము లైన త త్త్వ్వములుగ ల ఖాపషలతో సంజన 19 అ 

యని be ఇట్టి మం, 

మున్ను చన (ప్రత్యేకత, పవి తత నిలువ బెట్టుకొెన గ దిగిరి. 

గెయక్ళతులు _ పగంటివారి పదములు 

శ్రివభ కి | పతిపాదకములగు ేయకృతులలో వూ ౭టివా “దమాలు 
Pe =) 

(ఇసియే “సగంటివారి వచనము" లను పేరి బంనుచున్నపి, (౮ ఖ్యా్ం- 

ల నవి. ఈ వదములలోను పాటలలోను కొన్ని ము దితములే నిను, వ్ 

సమ |గముగా, ససిగా ము|దిత ములు క+కపోవుటచె తెలుగున సంది ర్న 

వాజ్యయమున దీని కెట్ట విశిష్టస్థా నము గలదో తలియలేదు, ఈనాటి సంచ 

శాస్త్ర చార త తక ఓ రకోేధకుంకు నివి యపఠచిత ములుః 

“* పాటలు సద్భ_క్తీ రులు నుతింప 

పాటి ఇెకి_న గార వాటి లక్ముణుని 
CO గా 

చవెలయగా పినుతించి.... . 

ఈ పదముల (వాత గ్రైతులయందు ళీ లతమ్మయ్యగార్ వచనములు" 

అనియె కలదు, ఈ పాటలలో నొక చోట 
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“చూడంగ చూడంగ నూత్మరూపంజై న 

జోడుగా తనయందు జ్యోతి వెలుగు 

కూడి లక్ష్మణయోగిక్ళప యెణిగియున్న పుడు 

పడ యుండిన మనను కేమి భయమూ 

అని తన పేరును శెలుపుకొనియె యున్నాడు, ఈ పాటలన్నియు 

పగంటి నంజయగురు ము[దతో నున్నవి గాన, వీనికి ఏగంటివారి పదములను 

రు పేచారములోనికి వచ్చినది, ఈ పదములయం దచ్చటచ్చట ఏగంటి 

నంజయ దేవుని యొక్కయు, పిడుప ర్ట గురుని యొక్కయు (వశంస గలదు, 

పిడుపర్తి గురుడనగా _వసిద్దుడగు పిడుప రి బసవన కాదగును, అట్ల యిన 

నీత నికాలము (కం శం 1980 (వొంతమగును, ఈ లకుయ్యగా?ె |_వానీన 

“శివజీవెక్య విధానము అను |గంథమున “ఇతి శ) గార్లపాటి లజ్మార్య 

కృతి” అని కలదు. ఈ పదముల తాళ ప తులలో ని పేరు కలదు. తెనాలి 

రామలింగ కవి యింటిపేరు తొలుత గార్ల భాటె చారు, ఈ లక్మయ్య గారు 

రామలింగకని తండి రామయ్యగారి సోదరుడో, యా వంశియుడో యె 

యుండునని యభి పాయవడుచున్నాను, * వపదములళలో _పసిద్దమగు 

తు మ్మెదపదము (మొదటి భారతిలో పకటితము లత్మయ్య్యగారి కతి, 

ఈ పదములు కొన్ని కి. శ. 1904 లో మ్ముదితములై నవి. కాని 
చెల పదము లింకను మ్ముదితములు కావలెను. “ దెవుల కెల్ల ను చేవగు 

పార్వతీ దేవీ తల్లి మాకు" అనుసద మిందులోనిదే. ఇందుండి శవమత ధర్శ 

ములను నిరూపించు నొకపాట నుదావారించుచున్నాను. 

శరణు శరణు శర అనవే మనసా 

శరణు శరణను మనన శివభ కి రతుల గని 

చర ణాంబుజముల పె శిరము వంచి 

శరణు (వసాదంబు సేవించి లెంక ల 

పరగ భక్తుల కరుణ బడయగదవే మనసా : శరణు 1 

పరిసితుల తల్లి గా భావించవే మనన 

పరధనంబుల కాసపడకు్హమోా మనసా 
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పరనిందలను నెపుడు పలుకబూన క మనస 

పరుల చి త్రము సొవ్వ బలుకశే మనసా : శరణు 2 

కర్మములయందు డగ్గఅ బోవకే సునప 

కర్భములు బవు జన్మ కారణములు 

కర్మములు దుస్ప్సంగగతు లంచు శివునందు 

నిర్మలజ్ఞాని వై నిలువ వే మనసా | శరణు లీ 

భ కి వారి (బవ్మోది పశువు 'లెటుగగలేరు ; 

భ కి గురు కార్యణ ఫలపుణ్యమూ 

భ_కితో శివుని గని (పమథాదు లంద తియు 

భ కిముకల కరుణ బడయగద వే మనసా : శరణు 4 

భవులసంగము బాస్ పర”చైవముల రోసి 

భవము లన్నియు గోసి (భాంతి విడచి 

శివభక్తులను గూడి సేవ లెన్నియు జేసి 

శివభ_కి మార్షమున వెలగవే మనసా |; శరణు శ్ 

దుం దియంబుల దూరిపాజకె మనస 
(an 

అదూ౦బుజంబున వారువు చెడకా 
6౬ 

యిష్ట ౦బుతో బాణ మిరవుకొలుపవె మనస 

నిషజంగమ భ కి నిలుపవే మనసా : శరణు 6 
(a) ~— 0 

అరయ భక్తుల కరుణ ఆనందమును బొంది 

పరగ బసవని కరుణ జబాయశెపుడు 

పరమగురు జేగంటి (పభువు నం జిళ్వురుని 

కరుణ నం జేశ్వరుని కనగద వె మనసా ! శరణు 1 

| పాచ్యలిఖీత పు స్తకళాలలో నీపదములు తాళవ|తముల యందున్న వి. 

సంగీతమున పదకర ల గూర్చి పరి శమ జరుగుచున్న యీ కాలమున 

నీ పదము లన్నియు చక్కగ ము దింపవలసిన భార మాం ధవిద్వల్లో 5 ముని 

నున్నది. 
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దారుకావన [క్రీడ 

వీఇచోడవ్వ చరిత రచించిన గుణము కపోతయ్య రచించిన యీ 
(=) 

కతి సువాలవాటగా నున్న 7ాయక్ళతి_ఇదింయును రొంపిచెర్ల శంకరేశునకు 

గృతి- దారుశావనమున శివుని విలాస |కీశలను పాటలాగంధుల ల _బౌధి 
CN 

పాడగా కెటగా సువాలపాటగా రచించినాడు. ఈ నువాలపాట (స్ర్రేలు 

పాడుకొనుటకు వీలుగానున్నది. దీని తెటరచనకు కొన్ని పంకు లుదాహ 

రించుచున్నాను : 

(శీను ధాంళు ధారు నున కాళు 5 ౦బచర్తి శంక 

రేకు దురితనాళు గగనశకేళు గొలిచెరా 

కొెండయందు బుట్టి _వెడికొండపిలు చెట్టబట్ట 

కొండకాపురం౦బు నున్న కొ మృగాల్ప దా 

విదె లల సెర్చి చాలబుదిమంతు ఉన శివుని 
(లు [లగా ఢా ద 

"పెద్దకొడుకు నెకదంతు (వేమ వెగజెదా. 

పారుడు నొక్కానాడు "తెర కాబల౦బువందు తనకు 

నర మెన రత్న నీంహోసనంబు నా 

ఈసు వాలు నిత్యమును ఒడించువారి కెల గ త్రి 
గ బా 

వాను డిచ్చు నడిగినట్టి వాంఛితార్జ ముల్ wee wee 9 

కేవల వచనములు 

౩ వవాజ్బయమున, వైష్టవ వాజ్మయమునందలి వంక శుళఇర వచ 

నములవ లెను, యతిరాజ శేఖర వచనముల వలెవు కొన్నివచనములు 'వలసీనపి, 

ఈ వచన వాజ్మయ మపారముగా కన్నడ దెళమున బనవనచేతను, చాతిని 

సమకాలికులవేతను (బపం చిత మైనది. కన్నడ దేశమున శ వవాజ్బయమున 

దేశిసాహిత్యముగా చెప్పదగినది వచన వాజ్మయమే. తెలుగుదేళమున వీర 

ఎవవాజ్మయ ము త్రమ సాహితీరితిని వెలసినది, తెలుగున నిట్టి వచన రచన 

మధ్య కాలమునుండి వ్యా వ్రీలో నున్నదని నా యభి పాయము. వీనిలో __ 

1. భవాని మనోవార వచనములు : ఇవి చాల (పెస్ద్ద మైనవి. సరళ 

మగు శైలిలో నున్నవి. (పతి వచనము “నన్నురథింవవే భవానీ మనోహరా” 



వీరూ ప వాజ్బయము 189 

అను మకుటముతో ముగియును. ఇవియే పురాతన శంకర వచనములను పేర 

ము|దితము శై నవి. రచయిత పేంజబుగరాదు. 

౨. కాళికావచనములు : ఇందు శివరాజయోగ విషయములు వి 

తరముల నవి, అనమ[ గము. రెండు వచనములు నూూతమె అఖించినవపి. 

1404, వీనిని గద్యశతకము లన నొప్పును. 
7 

వచన | గంథములు _ టీకలు 

సాత్త్విక (బహ్మూపిద్య్యూ విలాస నిరసనము :- ఇది వచన కృతి; అసమ 

(గము. వె న్యవులు శ వమత నిరసన పూర్వకముగా సా_త్ర్వైక దవ్మావిద్యా 

విలానమును రచియింవ, డానికి ఖండన గంథముగా నీ కృతిని బుద్ధి రాజు 

ేరయకవి రచించెను. ఈతడు భార ద్వాజ గో తుడగు నయ్యనార్యుని 

చ ణా a గన "ర బో గ్య 2 

పు[తుడు. ఇవటూరి వీరభ దారాధ్యుని శిష్యుడు. ఈతడు కి ండఫల్లి కి దండ 

నాథుడుగనుండి, పరాశర పురాణమును చెలిగించె నట. 

ఈ (గంధము విసపాటి లింగనా రాధ్యుని కుమారుడగు సర్వ దేవయా 

రాధ్యుని [(పేరణచే రచిత మెనది. ఇందు (గంథక ర తన గురువగు నివటూరి 

వీరభ చారాధ్యుని వంశమును గూర్చి తెలిసినవాడు. 

ఈ |గంథమున పండితారాధ్యులు వెలనాటిచోడని నభలో జౌద్దులను 

జయించిన సంగతి గలదు. వెలనాటిచోడని రాజధానియగు చందవోలులో 

నాడు వివాదము జరిగి పండితునికి జయము కలిగినట్టుగా నిచ్చటను శౌ వుల 

జయము కలుగుట సూచిత మైసదిె. 

[గంథా వతారికలొ ఇవ గంథకర్తలు, (గంథములు చాలా 

వేర్కూనబడినపి. 

వారద శ్రా బార్యులు-చతుర్వేద తాతృ్సర్య సం|గవాకర్త; (శ్రీకం 

రుడు-నీలకంఠ భాష్యుక ర్త; కాళహి దికితుడు-కాళహా సి మాసకర్తి! 

నాగ దెవుడు_ శౌతలింగ విదేవారా ద్ధాంతము: అప్పయ దీమీతుడు-శ వార్కు 
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మణిదీపిక; పాల్కురికి సోమ నా రాథ్యుడు-బనవ రాజీయము; జ్యోతి ర్నా థుడు- 

శ్రైవరత్నాకరము; నీలకంఠ నాగన్న _వీకమాపాళ్వరాచార నం; గహము. 

ఇందు కృత్యవతరణక యంతయు పద్యములతో చెప్పబడినది. వెగం 

థములను బట్ట యిందలి విమయములను గహింపవచ్చును. 

వీరమా హేశ్వర సారోద్దారము 

ఇది సోమనాథ భామ్యమునకు తెనుగు టీక. ఇందు పదియవ (ప్రకర 

ణము వణకు మాత మే గలదు. టీశాకారుడు మనోహరుడు. “ఇతి (శ్రీ) వీర 

మాహేళ్వరసారో ధా రే (శ్రీ) బసవరాజీయే సోమనాథభా సే మనోహరీయ 

మాం[ధభాజబూ విలసితం వీర శ వమాహాత్మ్యం నవమ [కరణం సంపూర్ణ ము.” 

ఇందులో విభూతి, రు చావ, అంగధారణ, రింగార్బనా మహాత్మ్య్యములు 

| పతివాదితము ల నని, ఈ టీశార చనము వూర్యటీకలవలె సరళ మైన వ్యవహార 

శె లిలో నున్నది, (ప్రా పు. భా, సంఖ్య: వరల), శ వవాజ్బాయ జ జుల 

కి కృతి సరిచితము గాదు, టీకాకారుని గార్చిన యుదంతము. తెలియ 
రాలేదు: 

వీరశే వ వాజ్య్ఞయమునకు సంబంధించిన “పెక్కు. గంధములు చాల 

నకు ము[దితములుకా లేదు. ము] దితను) _లన వానికి వరా _పమైన పరిశీలన 

లేదు. శాస్త్రీయమైన పద్దతుల వె వాజ్బయ చరితము రచింపవలె నన్న 

ఇంకను చాలగా నా వాజ్బయమున బహుముఖ పరిళోధన చేయదగియున్ని ది. 

మల్లి కార్జున పండితుని శివత త్రసారము, పాలుు_ికి సోమనాథుని యనుభవ 

సారము, చతుర్వేదసారము, అన్నమయ్య సర్వేశ ర సో తము మొదలగు 

కృతులు ననీగా ము దితములు కావలసియు న్నవి. ఎని వివరించిన వానిని 

నాకు సాధ్య మైనంత వణకు వరివ్యు_రించి యుంచినాను. వాని వలన (పాచిన 

ఫా బూనాహిత్య సం పదాయములు “వక్కలు తెలియగలవు. 

భారతి 

రజతోత్సవ సంచిక. 

సర్వ ధారి_పుష్యము జనవరి, 1949. 

సంవుటము-26, నంచిక_1. 



సిికుంని హరివంశము 

_ (లీ నడవదుటో వీరరాజా వంతులు 

ఎల్ల భాషల యందును గవిఆాకన్యను వెలయిం చిన కవులలో ను తము 
య 

తరి 

మధ్యమ సామాన్యాది భేదములు గలవు. ఆయా భీదములుగల యాయా 

కవులయందు మజల ను త్తము లేర్పడుచుందురు. ఇశుర్పడుచు రాగా 

నొకొక భాషయందును నొక్కుడో, యిద్దణో, ముగ్గురొ, నలువురో 

యుత్కృష్ట కవులుగా6 బరిగణింపబడుదురు. సంస్కృత భామయందు6 బురా 
ర 

ణములను రచియించిన వారిలో వాల్మీకి వ్యానులుత్కృష్టులు. కావ్యముల 

నొనర్చిన వారిలో గాళిదాన భవభూతు ల|గగణ్యులు. ఇశ్లు తెలుంగు వాస 

యందును బొ తములను (వాసిన వారియందు. దిక్కాన సోమనలు మిన్న లె 

యున్నారు. ఇట ని తక్కిన కవులను దక్కున పజచుచున్నానని భావింప 
అవ 

వలదు. మేలు వేతులం దగినవారింకను నున్నారు తెలుగు కవులలో, 

దిక్కున సోమన లిరువురును గన్నాకులని పండితుల యబభి| పాయను. 

“రం ఘను సన్న యభట్టును ది 

కున నజా పెగడ, దొగడి యలికంబున న 

తని డాంబలెినటి సర్వ 
రి 

జునీ నాచనసోమనాగు నుతి యొనరింతున్ "". 
యా నల 

అని మూడవ కన్ను డాంచి వచ్చిన సర్వజ్ఞునింగా బండితవర్యు లగు 

చిన్నయసూరి గారు సోముని న్తుతియించియున్నా రు. ఇన యాతనినీ మవో 

కప్ యనియు, సర్వజ్ఞ (6 డనియు సనాతనాధునాతనులగు కవులు, పండితుయు 

విమర్శకులు మిక్కి లియు( బొగడి యున్నారు. 

ఇక్క-వి చ కవ రై యా"ర్వెలకుల కోలశాంబునిధి సంపూర్ణ సోముడు, 

ఏద్యానగర సంసానాసాన కవి చం[దముండు. ఈత (డు కవి (బహ్మాయగు 
థి థి (6 

తీక్కన సోమయాజి కడపటి దశ యందు (బిసిద్ది గాంచిన వాండు. (వబంధ పర 
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(నూ 

ణే నా అద్ 9) ఇగ a క బు ఇ 

'మేళ్వరునకుల గెంచెము పూర్వమున నున్న వాడు. ఈతని శాలమును నిర్ద 

కించుటయందు నాకుంగల యాభథారములను మజియుకప్పుడు (ప్రకటిం 

అర్ రి 
డదు, = గు, 

శో. ““అలంకృ'లె శకస్యా జ, రనా|భ నయనెందుఖి$ 
టు 

నై ల ఇ అగ 9 

తావణాటబే చె ; శచమాసి, ననమ్యాం శుక పకక. 
ఏ — (గా 

ఇత్వార్థది శ్లోకములతో రాగిరేకు వెం చెక్క (బడిన యతరములు తాము 

నిరయించుకెనిన కాలమును విరోధించుచున్న వని “కవిరాజ నయశేందుభిః, 

సాఛారదేి అని కై సుదొరగారు దిద్ద(జూచి యుండుటయు, దానినే మన 

వారు (పమాణముగా గై కొన జూచుటయు నమంజనముగా నుండ లేదని 

మాతము | పన్తుతము విన్నవించుచున్నాను. చరిత శోధకు లింకను బరిశీలిం 

తురుగాక యని వేడుచున్నాను. 

వేదవ్యాన మహ క్రి ప్రణీత మని 'పేర్కొనయిడు పారివంళశ ములోని 
పూర్వ భాగమును పూర్వ వారివంళమను చేకితోను, ఉత్తర భాగమును 

ఉ తర వారివంశమను పేరుతోను సోమనాథుండు తెలింగించెను. 

తిక్కన సోమయాజి యాంధ్రీకరింపంగా నున్న భారత శేషకుగు వారి 

వంశమును, నర్వవిధముల నాతని 3నయనందగు ని సోమబ*థుండు, అవని 

వలనే యూలమునకు మెజుంగు వెట్టుచు మనోవారముగను, సలతణముగను 

"దెలింగించి యాతనివ లనే హారివహారనాథునికే కతియిచ్చి యాం|ధ మహో 

భారతము సమము గావించెను తన (గంథము తిక్కన సోమయాజి 

(ంథమునకు శమ మైనట్లును, సోమయాజి తరువాళత6 చాను రచించినట్లును 

ఈ (కింది గద్యమున జెప్పియున్నా (డు. 

“ఇది శ) మదుభయ కవిమీ త్ర కొమ్మ నామాత్యపు త్త) బుధాఠావన 

విరాజి తిక్కన సోమయాజి (పిణీత శ) మహాభారత కథానంతరంబున 

(శ్రీమత్సకల కాషాభూవణ సాహిత్య రసపోషణ సంవిధాన చ|క్రవ_ర్టి నవీన 
గుణసనాథ నాచనసనోమనాథ పణీతం బె న.... హారివంశంబునందు .... 

ఆశ్యాసము”, 



సోమువి వారివంశ ము 

రాట ఇ న a ఎ , ” 

తిక్కన సోమయా జివ ఆడే ఒక్ )_క యా శనం. వండటం వా” 
ఇ క ఇళ మనా క a = శి వారచాథుని సంబోధించి, “*చేవా టే శ ంపాయసుండు జక్కుల కిట క్ 

99 ఎ అ అజా న నీయొ అని (వాయుచు, ఆశ్య్వానాంతములందును చాతెివవ నే ఒక హో తను, 
వావ 

జ టో ఖు ( రా — = ఆ 2 జ్ అ అ ర్ు క్ అఎమము, ఓక్ మాతివీ_వీనితే జర ఈ శ తరము? ద్ 
(an, 

తా ల్ ఇ” yp జ ఖో 3 ~ (గంధము కవి బహ్మూ (౧౦ధము ఆ వాతి చ యొుటు వ లడంనిశా, జా 
(వ (nN 1% 

తాళప త్తిముల యందు చలులస లిపిని ' వాయబడ్ియు్న్నో సం 

సత పారివంళ పు |(బతులలొ, గిన్నిటిక్ని, ఆ లిపియంచే మం చిం" (జడ్ 

సంస్కృత హారివంశమునకును, వంగచేళ లివపిని ‘Bengal Characters 

దెవనాగరాక్షరములను ము| దింపంబిడిన సంస్కృత వావంక్ ౫ E క కలరు న క 

స్టలంబుల ననేక భీదంబులు గలవు. 

మజియు సోమనాథునికి లభించిన మూాలమువకును, ఎ క్ 

దొరికిన మూలమునకును విశేష భేద మున్నటు గన్నటుచున్న ది. 
oa రు లః 

లు 

వా౭వంశొపుం ' బతి వరిళోదక మహోమండలి వారు నంపాదించిన సంస్కృత వా 

యందు (1) పథమా ధ్యాయము మొదలుకొెన రుక్ళిమారణ కథనము “6 

124 వ య ధయము వణుకు నున్న (గ్రంథము పూర్ణ భాగముగా. 

(11) బల చేవ మహాశ్మా్యభి వరనము గల 125 వ యధ్యా యము మొదలు 
తీ లం 

కొని యు తర థాగముగాను- గాన వచ్చుచున్నవి. సోముని | ౫౦థవంనా) 

మూల మిటిచే యని న్పష్షమగుచున్నది. ఈ వూరోం వర ఖా” వివోణా 
డు అ ఎం 

కా 
యా 

వతియం దేకాక దే ్బలి నగర వమన (గాల (వాత తుల రుం, టె 

న్ ఇ ఇ” ల" వాజి - ఇ” , ౨ ఇ వళ 

పురి (వాచ్యలీఖిత పుస్తక భాండాగారి ముల్ ని కొన్ని (వాత “తుల ఏం 

న్ తలో ఇ tal ఇ “~~” ని బావ శ _ 

దును గలదు, ఈ సతులన్నిటి యంమకు ము'దిత | వతులల్ లప “ట్రంప్ 
6 

pp 

లో «a ఖో ఇ అనే 

నరశానుర నంభావణము మొదలగునవి” లము. (మణి జల రవ నువో 

అ గే చ a లే Foo 
తషార్టభి వరనముతె ననయణయా నుతర భాూ్య౩ము కథతొం ! చార ంఫీం“ జడా 

to జావ Ca 

ణ్ మ టీ జ్జ తా లో ఖ్ Pal అం జ 

శిముని యు తర ్హహరవంకయు సయితము చె భాగాద్నయ కా యమును 
—_ 

నిరారణము చేయుచున్నది). 
య తో 

ఎణా|వెగ్గడ శారివంశములోని యు తర భాగము మొదటి ఉండా 
ra వాద 

శ్వానముల యందును గానవచ్చు జరాసందవధ,  కాలయవన సంవోర ము, 



144 సారస్వత వ్యాసములు-| ప్రథమ సంపుటము 

రుక్సిణి కల్యాణము, పద్యుమ్న జననాదులు, రుక్సివధ మొదలగు కథలన్నియు 

నేను జూచిన నె సంస్కృత హరివంశపుం. [(బతులలొ6 బూర్వభాగమునం దే 

యున్నవి. దీనింబటి యిక్కథలెల్ల సోముని పూర్ణ హరివంళమున నుండి 
ఠి ౧౫ 

యుండునని మనము (గహింకవచ్చును. మజియు గంథాదినుండి క౦ంవవ థాం 

తము వజకును గలది పూర్వ భాగముగాను, మిగిలినది యుత్తర భాగము 

గామ ఎఃా|పెగడ గంథమునకు ముూాలమెన టాత౭ని పాంవంశమువలన 
ప్రి a న భాగ్యా 

చెఖుం గబడుచున్న ది. 

కావున సర్యజ్ఞ శంభుదాసుల మూల |గంథములు వేజగుట స్పష్టము. 
ఇ ఖు 

ఇప్పుడు గానవచ్చుచున్న యు తర హరివంశము మా్యతమె సోముని (గంథ 

మని కొంద ఆధునికులు |(_వాసియుస్నారు. సంపూర్ణ (గ్రంథమే లభింస 

లేదనియు దికటిత మైనది భాగము మా తమే యనియు చరిత శోధకులు 

(వాని యున్నాను. 

ఇస్పుడు (పచారమున నున్నదియే సోముని గ్రంథమని తలంచు 

వారిలో నెవ్వరును. ఆతని |[గంథమునకు “ఉత్తర హరివంశ” మను నామమేల 
| గాద ప్ _ దంల 
కలిగానో విమర్శించి యున్నట్లు గానంబడదు. శ్రీమాన్ సతారామ చార్యుల 

వారు మా|తము తమ శబ్లరశ్నాకర మున-_ “ఎఆా పెగడ పారవంళము 

(వాసీన తరువాత నాచన సోమన పారివంశమును (వాసెను. దానం జీని 

యాతని (గ్రంథ ము తర వారివంళమని యెబుంగబడుచున్న ది" అని (వాన్ 

యున్నారు. దీనిని మనంబున నిడికొనియే కాంటోలు (శ్రీ పీరేళలింగము 

పంతులవారు ఎశైలా_వెగడ వారివంళశము (పొఢముగా నుండ లేదన్న యఖి 

(పొయముతో సీతం డీ యయు తర వారివంశ మును వా వెను”. అని తమ కవి 

చరి తమున (వాసీయున్నారు. ఈ _వాతలను బట్టి ఎత్రా వెగ్గడది పూర్వ 

పహారివంశమనియు, సోమునిది యుత వారివంథ మనియు. బె మిద్దజ 

యఖ్మి పాయ మ్రైనట్లు తెలుచున్నది. కాని కాల నీరయముకుజటి యిది యనుప 
దై గా ణ ఓ 

వన్న మగుచున్నది. ఇంతియకాక సె వినరణములను బట్టియు సోమనాధుండు 

సంస్కృత హరివంశము పూర్వభాగమును బూర్యవావంళ మను ేరితోను, 

ఉ త్రరథా౧మును ఉత్తర వారివంశమను పేరితోను చెలి(గించె నని యూహీం 
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పనగుచున్నది. మజియు నెజ్టిన వారివంళను నుత్తర భాగములోని నాలవ 
యాశ్వానపు గధను బించియు. ద గ్గించియు నా అాశాసములు (గంథముగా 

సోముండు (వాసనను వాత గూడ మొదలే నిరాధార మై పోయినది. 

ఇక నాతడు పూర్ణహా ౮వంశ మును _వా సినాయను దాని నిస్బుడు 

విచారింతము. సోమనాథుడు పూర్వుహ వంశమును రచియించినట్లాఆని 

యు త్రర హరివంళమునం దే పబలమైన యాధారము గలదు. 

కం. “హారివంళ (పథమ కథాం 

తరమున6 గల వింత లెల్ల దక మదిలో. 

దిరమయ్యుం గదా మీందట 

నరవర : యే కథలొకో వినం (బియ మనుడున్ ”, 

కం. “జనమేజయ డిట్ల ను న 

మ్మునితో బల దేవులావు మును విని మజియుం 

దనియదు మది ముద మొదవంగ 

వినం గోరెడు. ఇప్పు వే వివేకనిధానా ! 

ఇచ్చట బల దెవులావు జనమెజయుండు ఇంతకు మున్ను వినినట్లును, 

ఇంకను విన(ంగోకనటును చెలియుచున్నది. ఇంతకు మున్ను విన్న బల దేవు 

లా విచ్చట నున్నదని విచారెంప6గా, వసి నేను (వానీన సంస్కృత హారి 

వంశపు [దితులయందు( బూర్యభాగము కడపటి య ధ్యాయము చివర శోక 

ముల యందే బలదేవు లావు రుక్టివధ  సందర్భాశున( జెళ్బ(బడింయున్నట్లు 

స్పష్ట మెనది. (దీనింబట్టి సోముడు బలదేవ పరాక్రమము పూ ర్వహరివంళ 
మున౭ జెప్పి యున్నా (డని సీశ్చయమగుచున్న ది). పిమ్మట సంస్కృత హారి 

వంకోత్తర భాగము |పారంభమైనట్లు వెని నేను (వాసిన [సతుల యందు 
a గ 

న్నది. అదియే సోముని యు తర హరివంశము నారంభము. 

(పథమ భాగమును చెలింగింపక్యయీ “పథమ భాగమునందలి కథ లెల్ల 

వంటివి గదా, మీందట నే కథలు వినంగోరెరవు” అని కవి (వాసియుండ (డని 

యయాహింపనగుచున్న ది, పొారివంశ ము పురాణముగాని (బంధము గాదు, 

10 



146 నారన్వత వ్యాసములు పథమ సంవుటను 

పబంధమువల నెక కథయే తీసికొనంబడి పురవరశనాదులతో నీింపంబడినదిగా న్ గ్ 
దీ యు తర హాకవంళము. పురాణకధల యనేకము లఅిందుం గలవు. పురాణ 

నుుళు 'చెలింగించు నే కవియును బూరంథాగమును రచియుంకయే యు తరి 

ఎలో _ ల లతో అటి ల 

భాగమున కధలల వింటివి దా! ఇంక నెమి వినవలతువుో*'” అని 

: ఏ. కావున పోముండు హాంవంళ పూర్ణ్యభా గమును నయితవ (వాసీయుండ,ండు. కావు బాదుడు వాేెనంశ పూర్వ ఫాగము; యిత ము 

"దబలిగించెనవుట దిస్పపము. 
ఠి 

వూర్వాలమణ | గంధముల యందు నుదాహరెంవంబడిన సోముని పద్య 

ములలో, నొక్కౌక పద్యము మొదట “సోముని వాదరవంశము, సోముని వారి 

వంశము” అనియే కాని యు తవాగివంళ మనునామ మెచ్చటను గానరాదు. 

సోముడు పూం ఇవా వంశ మును రొిచుయించిన ట్లండు రండు నీదర్భ 

మునలు గానవచ్చుచున్న వి. శ్రమ దోగిరాల జగన్నాథ కవి రాజుగారు తమ 

సుమనో మనోభిరంజన కావ్యము వ్యాఖగ్యానమున నాచన సోమనాధుని 

యో (కింది [ప యోగము ముదహారించినారు, 

““శత తాళ దఘ్న] హదమున నుజిశెన్” 
యా 

సుమ. ద్వి. 48 పు, వ్యాఖ్యా. 

ఈ పాదము గల పద్యము ఉతర హారివంళనున లేదు, ఇది 
(శ్రీకృష్ణుడు యమునానది యందలి కాళియనాగ-రాజు (పొదమున నుటికిన 

ఘట్టములోని దని తోయచున్న ది, నలువది మూడేండ్ల (కిందట గవియే 

ము దింపించుకొన్న (గంథములోని దీ యుదాహవణము. పతీ ప్త ననుటకు( 
గాని, లేఖక| పమాద మనుటకు( గాని, వలనుషడునది గాదు. శాళియుని 
మడువున (శ్రీక్ళష్తుం డుటికినది పూర్యవాగివంశములోని కథయె యున్నది. 

నలుపదియెం డ్ల్ర |కీందటి వఅకును గల యిమ్మహవా[గంథ మిప్పు డేమ 
(nN 

య్వెనోయని భాపాభిమానుల వ్యరికి విచారము గలుగకుండును ?మొన్నటి 
జూ న్నాథ కవియంట : సోముని హరివంళపు నిండు ఒతియంట నేడు గాన 

రాదంట : కాలమా !. శ్రీ) జగన్నాథ కవిగారి కుటుంబము గోదావరి 
మండలములోని _ఖించివార యానాముకడ నున్న! సీలవ ఆ గ్రామమునకు 

7 య 



సోముని హరివంశము {47 

"వెడలి పోయినట్లు వినియుంటిని. పహానియు అవ ౩క చా 

గనుయగొందురు గాక యని వేండుచునాను. 

చా ఆక మణియు, |పేబంధ మణిభూకణములోని సోముని వ దర్ధిమన ఉడు- 

సీ. “పురుడు వచ్చిన నాడ పూతనామోతన 

స్తన్య జీవితముల చవులు నూవచె, 

వెన్న (మీంగెడి నాండ వెడంద పొక్కిటిలోని 

జగము వ లవరాజసతికిం జూం, 
౧౫ 

దడవి యాజెడునా6ండ దనుజరూవము లైన 

మద్దుల యుద్దులు మల(గం చేసె, 

నడవ నేర్చిన నా(డం బుడమి | వేంగంతయు, 

బాపంబూనిన తనపనులు చెలిపె., 

గావ శరణంగాతులం బకశుగణము. గాచె 

గేలగిరి యె తై యెతెం బాంచాలి మాన 

మనంగ బెగడొెందు దేవర నా|శయింతు 

షస స అంకరిముం గ్మృషుూి. బిప ఖై గాొస్తుభా ర్ న ఎప 

అను దానిలో. గొన్ని లేఖక |పమాదము లున్నను, శైలినిబట్టి యీ 

పద్యము సోమునిదే యని తోంభెడిని. ఇది యమునా ఆరంగిణ్ జలములలో 

(శ్రీకృ్ళష్ణునిం గాంచివ య|క్రూరుని సృవములోని దనియు. బూర్వహా వంశ మి 

లోని దనియు నూహింప నగుచున్న ది. అ[కూర స్తవను పుర్వహరవంశి ము 

లోనిడే. 

ఇంకను లక్షణ (గంథజాలమున నెచ్చటనైన సోముని పూవ్వహవ 

వంళములోని పద్యము లుదాహారింపహప6బడద్ి యున్న వేమో విచా ౦. వలో 

యున్నది. (ఆనంద రంగరాట్భ్కందమునందును గొన్ని సోముని పద్యములు 

గా నవచ్చుచున్నపి. ) 

సోముని యు తర హారివంళమునక , అవజారిక లఖింఒలే దని 

కెౌందరు తమ విచావమును 'ెలిపవి యున్నారు. వూర్వహ3వంళమున ముండు 



మం ౮ జ కు లర అ ఉత 1 48 పూడ గంగ జా INE డ్ గఅుంపుటునుు జ్ ల) బి 

గపశతారిక యు తర వారివంశాసున నెటుండ లదు? నన్వాయ మొదటి నపుతొరిక యు ఇర ఆె*ెరిలులళ II నయిండ Mr స్ట వ్ రి 
వలని “1 సా 

మూడు సరగములను చెలింగించి, భాంతమును విడిచి దివంబున  కరుగుంగా, 

కటి బవ్మా నాలవఒఎగంము మొదట. నివ తారి కాదులను వాళు, సిశివు 
యి (ర) 

యాజి న్వర్షారోహాణ మొనక్చిన తరువాన, దర్క_విశా వీరము. నధిరో 
ny 

మాం చిన సర్వ బుండుకు భారత శేవమను పె వివంళమును చాను బలింగంచుటము 
గా 

గూర్చాయుం దన నంశాదికమును దన పూరం వంరవంళమున, బెప్పియుం 
ఇ 

డును. మజీయిు దిశ గ్రానే సోమయాజి! గంధమునకుల దన | *,౦థము శేషమెనటు 
6- ౧౫ 

వో 

గు 

లో గ ఇ “ ష్ ఇ ర పాల “్ ~~ ఇళ ~ తోడంచుటశే యయా శ్యాసాంత సద్యముల నావనీవలనే కూర్చి ఇన గద్య 

మునం దయ్యభఖి పాయమును “తిక్కన సోమయాజి పై బవ (శీ, ముహోభాపజత 
(= 

జవ జబ స డ్ — జబ al న్ ~ షో” ~*~ క "థా౧ాం౦డది ౦బున తాను ర చించినిటు సవ oJ; వ అడిం-ి నాయడు. 
౯) లు 1 

కావున సోమనాధ మవ్కలి తిక్కన. సోమయా'జి యనంతరము 

భారత శివ మను వొరివంళమును "ెవింగించి యు*ం ధమహో భారతమును 

నమ్మ గమ గాపించి ననియు, నం దాగని మార్వవంక మాం|ధ దేశ 
చాలా * ష్ ఇ — a వాలా గై ల షో wea ఆ ఇ” జట జు దె ర్యాగ్ట్టమున న యూలనొ డొంగి యుందు ననియు దలంవనె యు; గది 

ఇ 
(క్. ఇ 

థామాళమాను అవ్వరైన దగు | వయన్నము టొనగ్ని (యమహా గంధమును 
బయటికి. దెతురసీ మజియొక ౨౧ వండుచున్నా ను. 

న 

ఎలో లా ఇన “ వవ క జ ఇల త నన వారివంకశంతోేనే యాం చమహాభా5 తవు సమ్మ 
‘tt 

ఇస టున ఆ ఎర్ 

మనటు సోమనాథుడు తలంచియుండ వేని యూబదరాం పురం భాగమును కా (౫ an 0౮ 

దెలింగిం.క యేల విడిచెముకిఅనీ కెందటు డ-శ్నింతురు, దీనికి ను తరముగా 
ct శ a pp ల జ ల జ ఖ్ తిక్కన సోమయూాజియు కారణమున నాద ణ్య Ae ౧ శవ మును వుట లేదే 

స్ A) 

సోమనాథు(డుకు నా కారణము ననే శాశి యయుండ డు; సర్యజ్జునకు. 
"వి|బవ్మా ననునరింపవలయు నను నిచ్చయే కాని నన్నయ ననున౭ంవు 

తలంపు లేదు. “ఇ మొదలగు సామాన్యము లన యకులు కెందటు 
యా వాల 

చెదురు. కాని, సమూతువదషిం బరికిం వానికి క్ర సమాళాన ల క శాలి షై క్ష చు వారికి నీ (కింది గయా భాను 

మేర్చడు నని తలంచెదను. 

నన్నయభట్టారకుండు మొదటి పర్వములను  సంవూరము;. నే 
£9 తలింగించెకు.. తిక్కన సోమన మారనలనాంటికి నివి (సమ్మ గముగనే | 



యయుండెకు. శానవ్సగననే తిక, "మహి తాత) సన్న యభథటు చి 
శే రి 

కృతులు రచించ నబ చాప్పను. నూరనయు భాకతరంహొగకా. “౫ 

| తిసర్వనులు' నన్నయ రచించి నగి చెప్పు. ఎజా వెగివకు. 6 
a బు ఆ ౧ జం 

ముననున్న యియ్యి యువత నటు స్పష్ట 6 చె 
(య లు 

న్యపు వాత యనుట నాస్ట్రయేశరము. 

అరణ్య వర్వ్వమును నన్నయయే నసంపూర్తవునల చెలిం్ఎజ స్మ 
ధా 

నెరా| పెగడ వేసినది శిథిలభా?” పూరణమే కాని స సెగ వైన్నది శతిధలఫా” బాణ కాసి 
6 I 

నిరూపించుటకు నిక కార్ణనులం గానవచు చున్న బఐ., ౬ న 3 

|బిదర్భించుటకునీది యగు గామి విద ద్ 

వచ్చెదను. 

(౮౫ డ్డి 6 

ఇస్పుడు గానవచ్చు నుత్తిన హాెవంశిము, డాడి యావ. మూాశాగన 
ణా = 

చ. 

ముతోనే వరిసమా వి నొంది యుం 
జాని 

యయా ఫ్ర వసముళ (గంథము కాగ ినటు “అనరాదు. మన, అఆలు 
CN 

డు వని కొందణు 'వాి యున్నా డాగ్ టై 

యాఖాంసము కరడఉ5ంట గద్యుమునందడు సంంం0ంబును పషమాశా"నవాి అనై 
cy 

లం అల ఠం 

టే od కా జ్ వ శద క న —_ ఇ క్ జు ఇ 

& ంయయంబడి్ యుండ లదు. త కిన అమా సారసముల వలస యరియుంుఉ ణం 
pe 

శు (al ful ఆ ఖే ~ ద జబ్ = ~~ న. m2 ~~» 

హరివంశ ముసందు పవాశ్వాసము = అని (వాయంటెడి గుం చేద ౩) 
9 

యున్నట్లు చాటుచున్న ది. (గంథవ సమ్మగ మై యుండ నేనియ మగాడు 

నుండదు. తిక్కన యెొకాశ్వసము గల 5 ర్వ్రంబుల కడవట సయితము... 

. షర్యంబునం దు పర్వంబు నెశాశ్వసము అని (వాసియు వా 

ఇట్టిచో (గంధమును ముగించెనేని సోమనా థు శట్లు (ఎవాయక యుండునా? 

వారి వంశమున నింక | వాయవల సిన కథ లనేకములు -:లవు. ఫల! శుతింయు 

నిందులేదు. (_౦భముకు సమాప్తి నొందించే నేని సోమయాజి వలెనె 

సోముండుము ఫల శుతి (వాయక విడువండు. మూలమునను, ఎల్జిన వాద 

వంళమునను ఫల కుతి యున్నది. కావున యాజవ యాశ్యాసముతో నే 

సోముని యు తర హరివంశము ముగిసె నని తలంచుట సకికాదు. 

ఆతని సంపూర్ణ |గంథమే అఖింప తేదనియు, |పకటిత మైనది భానవ 

3 ఇన 
మాతమె యనియు. బరిశోధకులు (వెసన వాక్యములు నొ యూవాను 

బలపఅచు చున్నవి. 
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ఈ రీతిని సోమనాథునియత్యు తమ గంథమగు నాం|ధ పహాదివంశము 

నానా ముఖముల. జెదరి యున్నది. ఉన్న | గంథమెన అభియింపల. జేసిన 

పర మెళ్వరునకు సవా సాభి వాదనంబు లర్చించుచున్నాను. (ఉన్న యాశ్వా 

సముల సంఖ్య మొనను కమ మైనది గాదని తోచెడిని), 

నాచన సోమనాథ మహాకవి “ఆం|ధ వ్యాస మహా ర్థి యగు తిక్కన 

సోమయాజికి శిష్యుం డనియు “అంధ కాళిదాసులి డని.ము6 చెప్పం దగిన 

వాడు. సకల విద్యా పారంగతుడు. ఆతని గంథములోని గద్యమునందును: 

బుక్క రాయలచే ఇతని కియ్య బడిన చానశాసనమునందును ననేక బిరుదము 

లాతనికింగలవు, అవియన్నియు సార్ధక ములు. ఇతని | గంధమునందు భారతము 

నందలి కొన్ని భాగములను మించు నవీనగుణము లనేకములుగలవు. “ఈత (డు 

తిక్కనసోమయాజి యం దపార గాౌరవమునుంచి యాశనివ లె గవిత్యమును( 

'జప్పనెంఛి తత్ప్రయత్నమును బరిపూర్జ ముగ నజ వేగృుకొ నెను "అని విమర్శ 

కా(గెసరు లగు మ. రా. నా. (శ్రీ మానవ ల్లి రామకృష్ణకవి, ఎం, ప,. 

గారు. (వాసినది యచార్థ ము. తిక్కన సోమనల పద్యనుులయందు 

నొండొంటిని. బోల్చందగిన పద్యములు నూలుల కొలందిం. గలవు. మణియు( 

గొన్ని విషయముల నాతని కీత(డు తీసిపోవు చున్నను, గొన్ని విషయముల 

“గురువును మించిన శిష్యుల డగు చున్నాండు. ఆవి మృదు మధుర పద 

|పయోగములతో గూడిన శాలి లోనగునవి. ఈతని పద్యములు భాపాబెవి 

విషంచీ నివాదముం బోలె | శోతలకు మహా త్రరానందముం ూర్చును. 

వ యే స్థానముల నే యే పదముల, "నే యె లోకోేకు ల (బయోగించిన. 

జదువరు€ హృదయముల యం చాయాకథఖా భాగములలోని విషయము 

చ్చొ త్తింపం బడి నట్లుండి వోయిం గూర్చునో యీ (వయోగ విధానమును 

దిక్కున తరువాత( జక్కంగ నెజంగిన వాం డీత6 డొక్కడే. వేసవి తెరువరికి 

"నల యేటుం బోలె. బాఠ కవర్యునకు నీతిని కవిత యునలేని సౌఖ్యము నొడ( 

గూర్చును. కవితయములో నొకండగు శంభుదాసుండును, కవిసార్వభెము( 
డగు (శీనాథుండును ననేక స్టలంబుల సోముని కల్పనలను, ౩ పసదపద్యంబులను, 

భావములను ననుకరించి యుండిరన సీతని యౌత్కృష్ట్యముం గూర్చి వేజ 
చెప్పనేల ? అందు “సీనమునకు [శ్రీనాథుండు”" అను (శ్రీనాథుని (పఖ్యాతి 
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లతకు సోమనాథుని సీ సద్య రవిఆాధొారణియే యాల వాలము. (శ్రీనాథుని 

సీనపద్యముల పోకడ లన్నిటికి సోముని సీనములె చహాధారములు మజియు 

(శృినాథుని కవితలో ననేక న్రలంబుల నాచనసోమయుని చితు నవ్వు గాన 

పచ్చుచుండును. వేయల ? కవిసార్వ భానుడు సోముని శిష్యులలో న 

గాణ్యుడని చెప్పుట యతిశయో క్రి కానేరదు. ఎట్జన (శ్రీనాథుల యనుకరణ 

ములం గనుండు : 

సోమన:_ సీ. “మకరంద మాని మెమణచిన గొనయంబు 

వెడ మోయు గడివోని వింటితోడ 

జలజకేసర రాజి జ లేడ మూ(కగా 

దాటు వఠారి ర భథ్యములతోడ 

గర్జి కార పు మొగ్గ కనకంవు గుబ్బగా. 

గోయిల నోరూరు గొడు(డ్ర తోడ 

రతి కన్నుంగవ మచ్చరము సేయు క₹ుక్కెంబు 

వడంక వితెంచు సేవకులతోడ 

వలవుం చూపులు గరసాన వాండినేని 

మండు నెలతోేడ. దన మేనమామ యెన 

నిండు నెలతోడ వలరాజు నిర ర ర0 దు 

నభకు నేతెంచె భుజబలో శాహ "'మెిసంగ”, 

ద్వి. 194. 

(సంస్కృత హరివంళమున నీ వర్ణనము లేకున్నను సోముని నెల్జిన 

యీరీతి ననుకరిం చెను). 

ఎఆఅన:_. పీ. “ముందట చెలమామి మొక్కల నలరించు 

క ర చానగు చెలికాంయడు నడువ 
అవి 

నీరువంకలందును విరుల తేనియ. గోలు 

దొరలు ్హమోదంబున( దుళ్ళియాడ 
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నునులుతుకల తీవుం గనం హయు పులుంగుల 
—D 

బారునాదములు క వాగములుగల్డ 
ది 

జందనగిరి నుండి చనుదెంచి చల్ల ని 

బంకుల పనులకు. బరువు వెట్టం 
nara 

జిలుక మావులు గటిన చిగురు శేరి 
ర్తి 

వవిండి బలుమీను పడగ యుచెనల మజవ. 
ళ్ 

"జఅకు విలు పూవమ్ము లే జజ భరించి 
nN అం 

గట్టి బిగిసి యేతెంచె నక్కడిమి మగండు. 

““ఆంంతాజనంబుల కజీవంక బొమలతో? ౭m శృినాథుంతు:_ 

|దితివచ్చు పుష్పువాపంబుతొడ( 

నోకిల | వాతంబు. (గుక్కిళ్ళు (మింగుచు 

కొమ్మావి చిగురాకు గొడుగుతోడ 

రతిదెవి నిడుసోగ (గాలు కన్నుల డాలు 

దలంపించు మీనకేతనము తోడ 

భుజగ లీలావతీ భు కశేషములై న 

గంధ వావా కిళోరకములతోడ. 

జందురునితో వసంత మాసంబుతోడ 

రాజకీర రథం 'బిక్కి బాభవమున 

వచ్చె వలరాజు చితానువర నముగ 

సం| భమముతో మహాం|దు నాస్థానమునకు.”” 

__వారవిలానము తృ. విరి ప, 

ణ్ (వె మూ (డు పద్యములను బరీకిం చిన బాఠ కవర్యులు తత్తత్క-వుల 

సామర్థ్యముల నరయుదురుగాక 3 మణియు, సోమనాథుని గంథమును 

జదువ; దట స్థించిన యాం[ ధక వులంద లును నాతని పద్యములవంటి వానిని 

విడువక (వాసియు యుండిరి. ఒండు రెండు చాహరణములు. 
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పోశివున:_ సీ, పా. “మాయు పాతిన చం|[దనుండలంబును జోలె 

వదనారవిందంబు వన్నె దటుగః; 

చరికొ”ండ ధర్భనః_ సీ సా, “సె ంహికేయచ్చన్న చం| ద బింబము రీతి 

వదనంబు మిక్కిలి వాడికంద ;” 

సోమన:_ సీ. పొ. “బి ర్భుఖార్డ మె సర్వతేశుని తండు 
వా విలా 

దాల్చినా. డీతండు | నాల్చినాండుు” 

సీ పా. “ోఫణిపరంపరతోడి సన్న 70 రు నితండు 

'మెట్టినా( డితండు చుట్టినాండు; * 

= వీ, “శషన్న గరాజు సెజ్టగా నాతండు 

_వాల్చినా( దీతండు చాల్సినా(డు:"” 

సోమన;= సీ. పా.” దె శయ మవవతీ ధమ్ము లఅములతోడ 
na 

విరులనె లవికి వీడుకోలు 

నిశ్ళంకుని కొన్మున: - సీ. పా. “దె కశేయ కాంతల తకుకు. గెమ్మానుల 
య 

వీటికా శిలకు వీడుకోలు” 

(వీరమాహేళ్వ.) 
లీ 

(శ్రీమాన్ వనప్పొాకము అనంాచార్యులవాకి వె జయంతి ప్తిక 

యందు నాచనసోమనాథుని గూగ్చయు, నాతని (గంధముం గూర్చియు 

| వాయంచడిన వళంసయాళ నీ యౌెత్క్బృష్ట్యుమును చెలుపుచున్న ది గావున 

నిచ్చట వాయుచున్నాను.... “ఇట్టి యయుగ్గ 9ంధ మును దేహధనవృ్యయములు 
6 NN 

చేసియతి| పయాసనమున దీనిని సంపాదించి ము| దించి లోక వ్యాపకము (చేసిన) 

వీశేశలింగము పంతులు గా రిదివణికు శతాధిక | గంథములు (నాసి పొందిన 

గారవములకంు దీని ము డించుటచే నంపాదింపయగల కీ రియ వేయిమడుంగు 

లెక్కువ యని మా యభి|పాయము eee cree ఈ కవి సర్వజుండై నను ఇతనికీ 
చ్ 6... 
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వేదాంచమునందు6 గల | జ య పారమనియు( దోంచుచున్నది. ఇంతడు 
కు 

అను అ o ౮ “శా 3 నకి eg కేవల పున్తకవిద్యలయందు కాక వా? ఎన్టయనొ క ౦బులగు చతుష్పషి కళల 

యందును గుళలుండనీ యితని (0థము "వేయి విధముల జాటుచున్న ది. 

ఇత 6డు పుటుకవి. లోకన్వభావము చక్కగా. నెజింగినవాండు. ఆపార మైన 
రు 

భావనాళ కి గలవాండు. ఆం| దభాషయం దెల్ల నితం దొ కంద కద వాక్య 

ఓ మాణజ్ఞుడు. పకవియు నూహింపని యనేక విషయముల నీతగ(డు పాటించి 

యున్నాాండు.... [9 

ఈరితిగ సోమనాథుని కవిత్వము వలువురవేం గొనియాడం బడి 

యున్న ది. నవీన గుణసనాథుండగు సోమనాధుని | గంథమునం గొన్ని విశేవ 

ములగుపడుచున్నవి. పద్యమునుఐట్ట (గహింపందగిన కొన్ని విశేషములను 

మాతమిచ్చట నిచ్చుచున్నాను. 

మ. ధనదాంత: పురతారవహోరములు, యాదః పాలజాలామఘన 

సన కాక్ళిరము, ధర్భరాటులవధూ సం వ్యాన కాౌశయమున్ 

దనకు జేం దారి వరావరోధ దయితా ధమ్మి ల్లమాల్యంబులున్ 
aa) 

గినుకం దెచ్చి ఘటింపంజూచు జయల జీ నిత నెోధ్యమున్ .* 

ఆ, వా. (ప. 16 ప, 

నర కానసుడరుండు దిక్చతుల సతుల యల౦కారముల దెచ్చి, వానితో(దన 

జయల టీని ౫ సయంజూచుచున్నాండు. కవి వాని ద్భష్లి నప్పుడు దిళ్చాల 
రా 

డు 

కుల నతుల కడకు ను త్తరమునుండి (ధనాధిపు దిక్కునుండి తూర్పునకు 

(అద తీణముగాల) బోనిచ్చినాండు. ఏల? వాని దిగ్విజయము శాశ్వతము 

కాదు:_ అనగా జయలక్ష్మీ వానికడం దడవుండదు! ఈ పద్యము మొదలు 

కొని యాగభాగ ముల కె మునీం| దులను నరకుడు వాధించు పద్య మువఅకు 

గల ఘట్టమంతయు సోమనాధ కపిం(దుని రచనా సామర్థ్య మనన్యసాధ్యమని 
చాటుచున్న ది. 

నరకునితో చేవేం[దుడు నమర మొనర్చుచుండ నాతనికి. దోడుగా 
వచ్చిన లొకపాలుర నపదతీణముగాం గని చెలుపుచున్నా (డు, 

తె, “వచ్చె యత గువ్యూకులతో "వె [ళవణుండు 

దోంచె చారుణభుజగ యాదోబలముల 



సోముని హారివంశము 
ot wy 

తోడ వరుణుండు, కాలమృత్యువులతోడ 

నడచె దండధరుండు డానవులమీ,ద.* 

ఇందు దేవతల జయము సూచింకంబడినది. 

మజియు నరకుని నోటనుండి వచ్చిన యీ కింది “ద 
(టా 

విశేషములు నరయుండు : 

6 నాక జెసి 0 

ra ఇ 

లో ల్ క ల్ తా ( న దడీ.ణ):- ఉ. “ఆ లలిలింగిం బూచి వవకా నురుంల డిట'" 
cr: 

డాలములో ననుంగదిని యంతకపాళి కుజేరయి ఎక రై 
జవానీ చ... 

"Bl". 
ట్ల 

జ (అప: మ, *అపవె సు తామరథంబు ల లవె కుజిరా నేకవ! శేలయు ల / గా 
అ వె వార్తిం|ద తురంగ మంబు లె సుతా ఢశ కిాకళుల ”. 

pp 
ఆ 

య 

=~ Bg = 

a వ - ల ౮ ల = (అవ: చ. అవు నిదివోలు వానవుండు నంతకు,డు, న్వాయుిండు6ల వం ఆ 
న 

ఈ... 

ధవ నఖు(డుం | బతావమున6 దత్చద 'మేలుదుక ఇం 

| మ. 80". 

((పద):_ మ. “పాశిం జాఅంగందోలి, యంతకు దిశాపెట్టం బు గావించి, పూ 

ర్వాశాధీశ రు వెన్నడిం జని ధనాధ్యతు న్విభాళించి....” 

హహ 91వ. 
స్తా 

క ప న్నది. ఈ ఘట్రమున నెజ్జున ద్యము రిట్లు వి 

మ. “వరుణుం దోలితి నర్థపుం జదిపితి న్వైవస్వతుం గెల్సికిస్ 

పారి. బో జోపితి నేన యీళ్వరుండ........ 

ఏ.వా ఉ. ఉ అ. 
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eye కం Pe mre కణ లశ 
చం “యము, కుబేరుల శబికతి యాది గలిన చేవకొటిత 

రు "2. 
99 

నమర వరేణ్యు నూరిత భుజాతిళయంబున భగ్చుం జసి.... 
జ 

ఎ వా. ఉ. 4 అ. 

ఇందు దిక్చాలురు “అయత | వాససంబద్దు అయినటు బులు | గహొం:.( 
(య 

చ 

మఖణజల6 ఇ “ధనచాంత:ః వరతారవోరవుంలు... 

చి శతగింపండు. ఇందు జగదిళ్వర మహికీమణుల యలంశారవముల వారించి 

అను ౫ చ్యమునె 

వారికి వె ధవ్యము నావాదింవ నరశానురుండు తలంచుచున్నా6డు. అమ 

వ — న 0 క ఇల్లే / జా, జో రుల భార్యలకు వె ధవ్య మెక్కడ? ౩ వుననే మన సర్వజ్ఞుడు (1) వరి గినను 

బి! కళలంగినను /కి! నూసినను, (నల౭గినను. మణుల మణుల ధ౩2ంచుకెను య J 
J 

నవియ, సొమాం ౧ ల్యమునకు భంగము అనివియు నగు (1) గావ హోర 
(| 7 

ములు, (2) కాళ్ళరము, (8) సం-వ్యాన కాశయము, (4) మాల్యంబులు 
వ (| 

నను తా త్కారి కాలంకారముల మీదికే నరకుని ద్భషి పోవునట్లు చేసినాడు! 
లు గా 

గొ 

(1) ఈ సనంపిధానము రాతసకాంతలయెక చె టుపయోగిం 
టీ 

బడినదో కనుంగొనుండు. 

అ 
ఇ. C 

న్ “ద శయ మదవతీ ధమ్మి లములతోడ, 
రాగా 

విరుల నెత్తావికి వీడుకోలు 

దనుజ ళుభ్రాంత కాంతా కటాతములతోే! 

గలికి కాటుకలకు6 గాని వాని 

దానవ మానినీ స్తన కుంభములతోడ( 

బసుపు' బయ్యద లకు చాయు తెరువు 

చై త్యావరోధన దయితా ధరములతో 

నాబగు ఏణములకు( జుక్కా యెదురు 

చెసి సురనుందరీ కరోశీరతాల 

వృంత చలితాంత కుంతల విలన దెం|ద 



సోముని హొరివంకళము ఇ 

bl 

కులవధూట లలాటికా కుంక3మం ౧5 

ఇదిలకిలుకం జకంబ నీ క హాం కామో 
i 

Nh, |. | ష్. 

6౬! 

ల్ో 4 గ్ షా? ఒఅ జు జ ల చ ఎద్య్యము నందలి వదవిశేవవంలను ష'-డజీంపుండు: స అని 
అ 

జ” ల ల్ Pa త లా ఎల న్న ల pr గా యతని విగాదము లన్నియు నార్భిక నుల యం చల౦వ 6” లవం; 
జీ 

(3 క ఇ" చై అం జ (1 ఎ. “తొడవు లూడ్భిన నైన ది"య్యలి మరల 
(“a 

౨ వోయిన టు చెన్ను మేలు 
గా 

OO 

1 క ir 

నిలు పుచ్చిన నెన వెలది వేకలి ఆ” 

చు౭యుని జవా ఇది బయలు వల గ. 

న um వ” సాద డై గ బుకాయంత రాలిన నెన6 ద ్లలంతుక చచాలోూ 
1 a a 

Ww rn డా అ ట్ | జర ల ఆ నానా జు 

vo సు Qa దమం లం దలు 6 

అ ఆ అదళారా న. 
యుగం చూ అశు త మూలక అంప 

నాణాలను 

— Me టూ ఖం రాజ ప్రో ~ అ ఇ. ముండముంల. నుజగించి వాచా “సప, 
జు 

షా a శ చా రా క _ టా డా చిలున”*వు నొనంంచిన చి. మో! 

నరకాసురుడు దన్ను విలువ రాకునుల నంపలానే యూ“ వ్రకి దివా 

"వవమును చాల్చినది. “విగతభర్భృక యని ఉఅలంచి నవంఎండు ఆసా గక 

విడిచిపుచ్చు నని దాని యప్పటి తలంపు. 'పళ్యాకు వై వ్య మవ "నేమి : 

. - ల ఇగ ఖు జ గ అద చనా శ్ 

ఊర్వశి యెట్టి 'వేసము వేసినను, ఆమె విశ్వ నవలెం గనబడుటకు మన స్ట 

కవి యంగీకరింప లేదు. 

Sm > న్ లి షస 

చేవతలకును, రాక్షస వనీతలకును, దేవ వేళ్యకుకు( “ల భేదవాుల నెటు 

Pal 
డ్ గ జు జయ జ నో క. ఠి ని న 

వివరించినాండో నె వద్యములను చిత్తగింపుండు.. ఒక్క “ధనచాంటః 
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వరం. ప అము పద్యములో నివే పె విశేవములు! ఇట్టి సాహిత్యరస 

పోషణ సంవిధాన చ|కవ కవన సౌందర్య మహిమను గని___ 

శా. “కార! వోరి వచోరససితి ! యవోజో | శబ్దరాంపత్య మ 
రు a 

య్యా! పాక బుజు కమంబు! భళి! కయ్యారీతు: లోహో: చమ 

త్క్కారం! బద్దిర జాకివె ర్తలుః వురే! ధారాసమారూఢి! మ 

మ్మారా! రాజగదలంకృ్ళతుల్ ! కవులలో మాన్యుండ వీ వన్నిటన్ “. 

అను |వబంధ రాజములోని సద్యము నెవ్వరు 
|p పికి దెచ్చుకొన డు 

యు 

కుందుగు? 4 

*ఆం[ధ సాహిత్య వరిషత్చ త్తి 95 

సంపుటము 11. సంచిక 6, (1929) 

*ఆం |ధ సాహిత్య పరివత్ప_త్రి9క 

సంపుటము 18. సంచిక 1, (1924) 

(ఆంధ ప తిక 

కోదునొకండవ సంవత్సరాది సంచిక. (రౌడి) 1920) 



లో జు ల్ లం. కో వా ట్ ఇల్ లో లో న - కవులు తమ రచనలను రసికజన వగ్చెద యా స్వూద్యముల నిెగతు ఓక: 
వ 

జ” 
శ 

చి 
వివిధ రసభావనులను దమతమ (పతిభానువారము E సం౮-ంతు ర్ 

మయిన వి ద్యాసంస్కారము లేకున్నను (పాణి సామాన్న ప్రమున. కంంభవ 

న*ేచర మగునది 6 అయము. ఇట్ | పణయవము “ఇవే మళ రాల బొ మచ్ 
లు నా 

భ_కి యనియు, మాతృ పు తాళయ మైనచే వర్సలతయనియు, : పేయసీ 
(పియాలంబన మెనచోే శృంగార మనియు వ్యవవారిం*'( బడుచున్న ది. అఖం 

డానందాను సంథధాయ యగు ని (ణయము ననునంధానించుటకుం *వికిని, 

అనుభవ యోగ్య మొనర్భుకొనుటకు రసీకునకును సముచిత చి త్త శంస” 

మాపళ్యకము. అట్టి స స తము కొందజకే సమకూడి యుండును. Es శాంఆాటై 

ర సభావములు కొందరే సముల్లాసజనక ములు. వాస స్య లె దాది తదితర ని 

0 

నంచు యత్నము కూడ6౬ గవులలో.6 గొందటశే జవగూడుచుండుుు. 

భావములు పాఠకులంద అకు నాస్వాద యో] శమాముగావు జాని నుం థె 

శృం గార రసభావములు, తత్సము తేజక (స్తీ మరువ సౌందర్యవర్ల 
యాం £9 

- ల్ ఈగ టి అ తో ఇ య అచ * నము తదాలంబన (ఎవాక్ళతి5 రాసు సము నష గా కది 

దృష్టిని రసిక హృదయమును వెంటనే యావ ర్రైంచుకు. కాని, తడదబుగుణ 

వస్తుసమున్మీలనము కవికి మిక్కిలి కఠినము. తదకునంఛాన.  యో్యూామను 

త్తసంస్కారను లేని పాఠకులకు [కోతలకు నది యట్టిదియే. ణయ 

మనునది తెలిసియో తెలియక యో, కొలంది”నో గొప్ప] నో మాన హృదయ 

మందు త  త్రద్వయోవన్థాను రూ ముగ మొల కేగుచుండును. కావుననే 

(స్రీ పురుమ సామాన్యమున న ననుభవ మయో మె యెొసలాదుచుండుకు. అందును 

సరస (పేయస్ దీయా|శయ మెన (వణయ భావములు, తదు అ్తెఒక సామ 

| గియు ను త్తమకావో్యోపనిబద్ద మై యాస్వాదయో”్య్యములై వెలువడి: వుడు, 

నది యా|శమ వయోవిభా? నిరపెకుము7: నంద అకు సముల్లానము "లిం 

- లు - అ re నవ 

చును. అటి శంగారరన భావముల నెచిత్యాభం?. మినుమంతయు లకుండ 
లు 
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రానగులల మయమూువలనుల గూడ | శవణ “సీయుముల నినర్భినవాండు సంస్కృతి 

మున మవోకది ఆకెళలిచాసు,. 

కాళిదాస వించి కావ్యములలో [1 ఛానరసమిు శృంగార మె యయి 

నను తదు స్మెషక సామ గి నామాన్యమునెకు హృదయాపహ దిగ గానవచ్చినను 

క వీళారహన్య వేత్తల కది పార్వతీపర మెళ్వర భ _క్రిభావ సమున్నెషక వస్తు 

సామ గి౫ నే గోచరించును. ఆతడు తన కుమారసంభవ కావ్యమున పార్వతీ 

పర మేళ్వరాలంబన మె "మన భృంగారరస భావములను నమ్మ గముగ వర్ణించి, 

వచ్చావా. వీష్కరణమ) నాత్మియభ డ్ భక్ ఛావావివ్యురణ పర్యవసాయి గ 

నొనర్చి యుక్నా డు. అం|ధ వాజ్బయమున (శ్రీనాథుని రచనయు నట్టి 

దియే. సంస్కృత వాజ్మయము నందలి సరనసామ గిని దన రచనలో నను 

సంధానించుచు పర మేశ్వరాలంబనము గ శృంగారరన భావముల నావిమ్మ 

రెంచిన యూతని రచనయు భ క్లిభావ పర్యవసాయి యై యెసలారు నొక 

| సవంతటి, 
సూ 

(శ్రీనాథుని రచనలో కృంగారరి సభావము లోజు పోత మె యుండు 

నని యొక (పసిద్ద. అవన చాటున దము లని లోకమున బ్యా. పి బిలో నున్న 

పద్యము అను బట్టి యాత (డోక శృంగార పురుషు డని కింవదంతి, ఇట్ట 

[పవాదము కాళిదానునకు లేకపోలేదు. కాని (శ్రీనాథుని రచన లని నిర్వి 

వాదము), ( చేలిన వానిలో నొక్కు నెవఢఘు దక్క మిగిలిన వానిలో 
సెక్కు తావులందు పర మెళ్వర భ_కిభావమే విపులనుగ నిరూపిశ మైనది. 

ఈ తీరుగ భ క్రిభావము నావిష్కు_రించు ఒట్టులందు నెతబు కృంగారరస 

భావముబు జత కూడుసెట్టు లోనర్శ్చి, తన కవిత నాస్వాద యోగ్య మొనర్భు 

టకై (శ్రీనాథుం డెక (ప కరక సరణి నంగీకరించెను. ఇటులనే శృంగారరన 

భావ సామ గితో భ క్రిఖావముల నతికించుటయు నాతి నికిం బట్టువడిన యొక 

(ప్రత్యెకత గా నీరూపింప నగును, 

కవియెన'వా(డు తానేయితి వృత్తమును దీనికొనినను చానిలో( దన 
"కాలముసనా6టి జనుల వారిరుచులను, వారి మనః (పవృత్తులను తాత్కాలి 

కము లగు వషథాపొదికమును వ్యం గ్యముననో వాచ్యముగనో (పతిఫలింప6 
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ఊయుచునే యుండును. కథధావ స్తువును బట్టి గై కొనిన ప్యాత ౭తీతఆ యువ 

లకాం జెందిన వారయినను, వారని జి తించునపుడు తనకు సమశకారలికు లయిన 

వ్యక్తుల మనోభావములను మా(తమే నిరూపింపల. గలుగును. మానవబు ద్ర 

కందని విషయములను వదలి వేసినచో, అం దెడి వన్నియు. గవికాలము నాంటి 

వియ్ యగును. అతీత విషయములను గూండ దమ యోబలమువెం బవ 

తము చేసికొని కవిత సాగించిన వాల్ఫీకి వ్యాసుల రచనలయం౦ందు( రక, 

తక్కిన కవుల రచనలలో కవి సమకాలిక విషయములే న్ఫుకంచుచుండు న 

యాలం కారికులు వాకొని యున్నారు. ఈద్భష్టితొ మనము (శ్రీనాధుని 

రచనలను బరికించినచో నాతని కజాలమునా6టి వ్యక్షులకుంగల భ కి శ్రంగార 
అవవ 

భావసామ।గితో పాటు, నాంటి స్య క్షుల వేషభామాభూషణ భంగియు 

నానాటి జనుల యలభిరుచులు కవీ మనోథావనులును దెల్ల మగును. 

(వణయ మతిలలితము. దాని నాస్వాదింప వలయు ననిన లలిత మధు 

ర ఖభావనమ్మిత మైన చిత్తవృ తియు నావళ్యక ము. ఉ దెకము ఉద్వేసము గాల 

చి త్రముల కది యాస్వాద యోగము గానేరదు. కవి వాద యము |దవీభావ 

యోగ్య మెననాంజె (పణయసంబంధి భావముల నాత(డు మృధుమధు ౫, తిని 

వెలార్చ( గలడు. రస్కుం డగు భావుకుడు కూద దదనుసం ఛాన య్య 

మగు నంతకరణ వృతి గలిగిననాండే యాస్వాదిం చి యానవందింఒ6 నలఅండు, 

అందును బక మేళ్వరాలంబన |పణయరూప మైన భ కిని భావించుటకు, ఆచావి 

మృ్మ_రణమునకు, త చదాసాషద జనితానందానుఖవమునకు, న ర్లమాం చిత 

సంసార మెంశేని కావలయును. కావుననే కాళిదానాదులు కవిత 

సామాన్య చి తసంస్కార ముగల వ్యక్తులకు6 దలస్పర్శ్భిగ నాస్వాద యోభ్య్టము 

కాదనీయే చెప్పవచ్చును. 

ఏవస్తువునందలి సౌందర్యము నయినను కవి తన సూమ్మద్భష్టితొ, 

బరికించి, భావించి, కావ్యముఖమున వెలార్సినపుడది సామాన్య వస్తువే 

యయినను విశివవనువుగ గోచరించును. కవి కంటంబడిన నీరస వనువు కూద 

త ద్యావనా బలమున రసబంధురమే యగును. కవియా వస్తువును లోకము 

నెదుట బెట్టునపుడు మజింత మనోహారముగం గానవచ్చును. శ్రీనాధుడు 

11 
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తన కృతులలో (బస కి వచ్చినపు డెల్ల (వాక్ళత్క సె” ౦దర్యమును, త్రీ 

పురుష శరీర్ర సాటిమార్యనును సే సమవయోవస్టాను రూపవుగ6 జి|తించుచు 

§ అబ ఒఅ వచ్చెను. అందును లై సె "ందర్యవ రన డస ఓ వచ్చినవుడు గొంత యవధథాన 

మును, ముఖ్యముగ వయోాధర వరిణావా వర్ణ నమునం దొక (ఓ ల్యెకతను 

బిదర్శించుచు వచ్చినాండని చెప్పవచ్చును. 

సౌందర్య మనునది (స్రీ పరుష. సాధారణమే యయినను కవులు 

మాతము (స్త్ర సె"ంద ర్యపర్ష నమున. గొంత ఓణి దానమును వహీంచినట్లుకన 
శ 

ట్లును. పురుషులంతటి సి సెందర్భవంతు లయినను శారిలోనవాజము? 6 గొంత 

మోటు దనమును, (స్రీ లెంతటి యశనాకారుతె నను వాంలోల గొంే 

లాలిత్యమును గాననగును. కావున గవుల రచనలు (స్రువవముననములుచూపుచు 

వచ్చినవి. డ్రత్యంగ సెష్టవమును జి తిం చన నుట్టములలో బుడుషుల సంఖ్య 

రంకు (స్త్రీల సంఖ్యయె పాచ్చుగా గానవచ్చును. సాధారణముగల గవులు 

(ప్రస్ రె ంద ర్యమును వర్ణ చు ౩ పట్టులలో కచకుచ నితంవాభోేగమును విశిష్ట 

ముగ వర్ణంచుట యొక వరిపాటి. ద ప ఏ | పకర ణమునం దయినను వానిని వదల 

కొండ చి, తించుట శ్రీనా నుని కొక యలచాటు. ఇటి వరనము రసీకజన 
టు రు ta 

హృదయమున కానందముళు విఆరిజన హృదయమున కుల్లాసము నొదవిం 

చును. (శ్రీనాధుని రచనలలో నిట్ట వర్షన లెడ నెడ నుండుటను గాంటోలు నాతని 

నొక శృంగారకవిగా లెక్కింతురు.కాని, యాతని కృతులను సావధాన మతితొ( 

బరికించినచో భ కిభావ నిరూపణమునం చే యాతనికి. (బణిధాన 'మర్చడియుం 

డునటు లాతని కృతులు తార్కాణించును. ఆ విషయము నిట గొంత 
ర్ 

దసావించెదను. 

శ్రీవార్ల్షుండు నె పధీయ చరిత మహా కావ్యము నందలి విశివతను 
యా లట 

గూర్చి (వన్తావించుచు పదునొకండవ సర్గ తుదిని__. 

శే శృంగారార్హవ కీతగావయ మగా దెకాదళ _నన్నవో 

కాన్వే చాపణి నె షధీయ చరితే నరో నినరో జ్వలః” 
ల ల ౧ గ జ 

సం. నె .॥ నరి, 
న్ గ 

అనినాండు. దీనిని బటి (శ్రీవార నై షధ కావ్యము శృంగారరస వారా 
లు యె యా £ 

సిని జెల్లుబుక( జేయు చం|దస్వరూప మని తెలియుచునే యున్నది. తన్నూ 
లముగ నీ కావ్యమున శృంగారరస భావము లతిమా తములు నగాధములు 
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నని న్ఫురించుచునే యున్నది. (శ్రీనాధుడు తా నాం| ధక రించిన యో నై షధ్ర 

కావ్యము తుదిని ““భట్టవార్ష మహోకవీళ్వరు(ం డొనర్చిన నైవధ శృంగార 

"కావ్య ప్రబంధ విశషంబున న*శేష మనీషి హృదయంగమంబుగా శబ్దం బనున్ర 

రించియు, నభి పాయంబు గు ర్రించియు, భావం బువలతీంచియి, చనంబు 

పోపించియు, నలంకారంబు భూషించి:ము, నౌచిక్యం జాదరించుయు, 

న నె"చిత్యంబు పరిహారం చియు, మాతృ కానునార ౦బున( 'జఇప్పంబడిన యీ 

ఛా పో నె షధ కాన్యంబు"' అని వాకొని యున్నాడు. ఈతని [(బసంగమును 

బర్హయు నై షధ కావ్యను కృంగారరస వారిధి యనుట స్పష్టము. ఇట్టి యో 

కావ్యమున (శ్రీనాధుం డె ఉ"చిత్యమును జాటించి శృంగారరస భావముల నెం 

తగాం |[బిపంచించిన నబ్బురపడ నక్కఅలదు. ఇట్టి శృంగార రసమయ కావ్య 

మునందు సైత మదను చూచుకొని తనకుంగల భ_క్తిభానమును వ్య కము చేసి 

యున్నాడు. తద్వ్య క్రీకరణ మొక విలక్షణ విషయము. ఆతీరు వరికింత ము. 

దమయంతి స్పయంవర మునకు రాజు లందరును సమావపిషు ల నపుడు 
వ QQ 

చారి వారి కులగో| తా దికమును వివరించు వా ఆవరని చింతించి, వీమదూ వతి, 

తన కులదెవత మగు (శ్రీవారిని మనసార నొకమాలణు స్మరించును, వెంటనే 

వమ్హవు సరస్వతి నాని నెరవేర్పు దానిగా నియమించును. విష్ణు నానతిని 
= 

అగ్గి 7 బక అనీ బో జా me క్ కరస్వతి సభా స్టలి కవత రించును. (శ్రీహార్త రుడు తన వాష్కులతి వాగే 

వితా స్వరూపమును వర్ధించును. ఈ యదనున | కృినాథు(డు. ఖీమభూపతివే 

సరస్వతీ దెవిని స్తుతింప( జెసియున్నా డు. ఆ స్తుతి ఆంధ భావా (సవంతిలొ 

సలకలనాదముతో నడచిన సంస్కృత భాషా మయమైన యొక దండకము 

దండకమునందలి విషయము (శ్రీ హర్ష నై వధ శోోకసారరూపమే యయినను 

మధురనా చానుసంధానముగ. విలక్షణమె ఇయొప్పారినది. దండకము తుది 

నున్న యీ కింది పంక్తులు నూతమె (శ్రీనాథ స్వకపోల కల్పితములు 

ఆరచన యిట్లు సాగినది :_ 

“నమస్తేస్తు కైవల్య కల్యాణ సీమ్నే నమస్సర్వ గీర్వాణ చూడా 
వాన 0 యా 

మణి శెణిశోణ పభాజాల బాలాత పస్ఫేర పాచాంబుజాయె నమ సే 
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శరణ్యే, నమస్తే వశేణ్య, నమశ్శారదాయై, నమో నర్మడాయె 

నమ శ్చాళ్వ్ళతాయె నమో వి|కుతాయె నమస నమ సే నమః” 
ర్చి 6౧. యా ఎవి -—0 

_--నెమ. 4. 188 

ఈ విధముగ మూలమున సరస్వతీ వర్ణన మాత వరములెన శక 

ములను దండకముగా సంతరించి, (శృినాధుడు శారదాంబ యుడ(దనకు(గల 

భకి భావము నావిష్కూరిం చి యున్నా (డు. దండక రచనము సానూన్యము గ 

దేవళాన్తుతి కుద్దిష్ట మైనది. అందు ని దండకమున సమకూర్చిన పదజాల 

మంతయు భక్తిభావ సముద్దీసక మై 'యెసలారినది. అందలి యొక వాక్యము 

ఒరికింపుండు 

““జయజయ జనయి లి కల్యాణ సంధ్యాతి. గాంధర్వ విద్యా కళా 

ర రా 5 నల లన ob ళ్ ట్స కంర నాళాం, (త వేదవళీం, సారసాహిత్య సౌహిత్య నిర్వర్శిత (బి © 

సద్ద్భృక్కరంగా, మనేశాభిచార కియా. హోమధూమావళీ మెచకాధర్వ 

ఇణామ్నాయ రోమావళిం, కల్పశివాతరాకల్ప సాజాచ్చ 8 తాం నిరుక్నా 

(వియోక్షిం భుజద్వంద్వతా మళ్ను వానేన సంళెభితాం, ఛందనా జాతి 

వృత్త (ప్రభవ (పభిన్నెన వి చ్యామయీం త్వాం భ్ జి 

---నెష. 4. 188 

ఇకు దందక విషయ మంతయు విద్యా స్మరూవిణియెన శారడా సవ 
౧౩ 

దా —) 

రూూమంము. ఈ దందకము తరువాత(6 గూర్చన పద్యము (శ్రీ నాథునకు 

శార చాంవిక యెడం గల భ కి భావమున కుపష్ట్రంభకము. 

మ. *“జగతీనాథుని ముందట న్నిలిచె సాజాత్కారముం బొంది యా 

జగదేక స్రవనీయ శారద కరచ్చం[చాతపాలోకము 

న్నగవుం చేటయు దివ్య దేవారు చియున్ సమ్మేళనం బొంది చె 

ల్యగుచుండం కరుణాపరాయణత నయ్యాస్థాన మధ్యంబునన్ .*' 

—నె వష, 4. 140 
a 
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గం 
ఈ విధముగనే నలుండు |పౌగస్నానముననై మిన్నేటి ఇంగినపుడు 

అవకాశము కల్పించుకొని గంగాభవాని నగ్గించియున్నా (డు. ఈ రచనయు 

భక్తి భావపరీత మెనది. చీనికి మూలము లేదు. 

““ఏంగియట మహానటజటాటవీ చాటి నవతరించి, నభోవీథీమేధీ భూతం 

బగు; ధువమండలం బొరసనికౌనుచు శింశుమారాకారంబునం చారకామూ రి 

యెపవ్యళిం చిన పాంచజన్యధ రుని చరణప ల్లవంబు( | బవాళించుచు, సోమా 

ర్యామయ మహాసోపానంబులం (బవహించి సరినహాపవన రుంపా సంపా 

త్రంబులం దూ౭గియాడు కరళ్ళ చప్పుళ్ళు దిక్పుటంబుల నాస్ఫోటింప దివిష్పప 

లలాటికా తిలకంబును నరకపుర గోపుర చ్యార దంశతార్లళ యును, 

నారాయణ చరణారపింద మకరంద బిందు నిష్యందంబును, బుండ రీకభవ 

కమండలు తర్థ ధారయు నై న యమ్మహోనది డాసి.....యొక్క రెవున డిగ్గి. 

—నె వష, రి. 25 
ద 

ఈ వచనమున శ్రినాధునకు గంగానదిమత లీయిడం గల భక 
లా —_ 

భావము | గన్ఫుట మయినది. ఈ వచనము తరువాత నొక సీసపద్యమున 

నలుండు గావించిన స్నానాది నిత్యకృత్యములు వరిం. బడినవి, ఆ రచనలో 
లం 

నాతని నా6టి శివభ కుం జెన ధార్ముకుని మూర్తి చూపట్టును. ఇదియు 

మూలము నెఫేతింపక నడ చినదియి. 

క్ ““ అత్యంత నియతి. బంచాంగంబు పఠియించె, 

నఘమరణ స్నాన మాచరించి, 
ర్న 

దెవత బుషి పితృతర్పణం బొనరించె, 

సంధ్య నారాధించెి, సవిత గొలిచె, 

గాంగే యవాలుకా లింగమూూ రిని నిల్చి 

కాంచనాబముల6 బూజించి శివుని, 
యు 

చారిజాతక అలతాప ల వా గంబులు 
(య 

చి దిపి యొయ్యన "ముం (దిదళ గవికి. 

గేలుదో యె ల్సి యొదల; గీలు కొలిపి 

గనమునిరాజు_లెన చుక్కాలకు (మొక్కే 
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దివ్యరథ మెక్కి వేగ యేశెంచె మరల 

నధిపుం. డట నురనది తీర్భయో త సలిపి” 

_నైమ. 8, 29, 

పంచాంగము పఠించుట, అఘమర్హ్ష ణనుం[త పరన పూర్వకముగ 

స్నానమాచరించుట, స్నానాంగముగ దవబుపి. పిత్భ్ళతర్పణము చేయుట, 

సంద్య వార్చుట, సూర్యోపాస్తి నెఅపుట యను నివి శ్రీనాథుని నాడు 

ఛార్మికుండైన గ్భవహాన్లు నెఅడి యహార్మఖ కృత్యములు, కావున 

శ్రీనాథుడు నలునివె వానిని నెజపించి నాడు. | క్రీనాధు(డు శివభక్తు (డు 

కావున నలునివే వాలుకా లింగమును నిలిపించి, కాంచన పద్మ ములచే 

బూజ గాపింపం చేసినాడు. పారిజాత ప ల్లవములు (తుంపి కామ"భిను 

పునకు మేత వెట్టుట, సప్తర్షులకు నమస్కాలము సేయుట _- యను నివి 

సామయికాచారములు. ఈ వర్ణనను బట్టి (శ్రీనాథుని మూ రిగాని, 

యానాటి ఛార్మికుండై న శివభక్తుని మూ _ర్రిగాని మన యెదుటంజూపట్టును 

ఇటులనే నలుడు. శివపూజాగృహమునకు. బోవునప్పటి యాతని 

యాకితి ముూలమును మీఆజి నాలుగు సీన పాదములలో వర్ణింపంబడినది. ఈ 

రచనలో (శ్రీనాథుని నాటి శివ కవరుని వేపను మన యెదుట గొచ 

రించును. 

“సీమంత మేర్పుడం జికురభారమున సు 

శి ష బంధంబుగ శిఖ యమర్శి, 
౧౧౬ 

గన్నరుం బూబాయం గనువటు జిలు 
రు 

em 

న గ్ 

నా ట 
చం _దాతసముతోడ సరియైన వెలిపట్టుం 

బుట్టు ము త్తర వాసముగ ధరించి, 

(పజాళితము_లెన పదియాణు వన్నియ 

కనకంపవు(6 గొడుగు బాగాలు దొడిగి, 

సలిల కామాయ వృస్త్రంబు గటి, 

శౌ వుండగు (దాహ గా |బహ్మచారి యిచ్చు 

పా సన మవలంబనంబుగ నల నడచి 
ఆం ౧౧౫ 
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నియత మౌన వశంబుతో నృపతి నావ. 

ట్ర్ Ez: స > వై శాంత చిత్తుండై దవపూజా గ్భవాంబు 

ఇది (శ్రీనాథుని నాంటి శివపూజా ధుకందరుండు డాల్ళెడి వేషము 

గానోపును. కాని, నాడు యూలములో లేని విషయ మిం ఇ చిం 

నేల? కాకున్న కివసూజావసరములందు (శ్రీనాథుని 

యిట్లుండ నోవును, 

ఇను మూలములో (శ్రీహార్దుండు నలునివే శివవూజ వేయించునపుడు 

దుత్తూర ములు, నాగ కేసరములు, మల్లీ కునుమములు మాత మే యు; యో 

గింవేయా, (క్రీనాథుం డంతటీతో. ద్భ పినందక' శివ పీతికరము లై న వత 

పుష్పముల నన్నిటిని శివున కర్పింహం "జేసి యున్నాడు. క 

em “ఖట్యాంగవాణిం "జంగల్వ పువ్చ్పంబుల 

ఫాలలో చను బిల్వ పల వముల 
రగ 

నాగం [ద శేంయయూరు నాగకేసరముల 

బాలేందు కోటీరుళాటలముల. 

గుసుమకోద౦డారె( గుండవర్థృన ముల 

గాంచనాచల వాపు. గాంచనముల 

నంబికా వాద యళు వపితాం౦బు జంబుల 

ద జాధ్వరధ్వంసి ద మనక ముల 

బొండు మల్లియ రారిదండ ఖండపరశు 

నఖిల నుర సార్వ భ"ము దూర్వాంకుర ముల 

బంతి (శ్రీవత్స లాంఛన |పాణబంధు 

శివుని నేవుంతి బంతి బూబించె నలుడు 

నైష. 8_107. 
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సూజాపుపష్పముల నింతగ విపునీకరించుట శ్రీనా థునకు( జం (దశేఖరు 

నెడంగల భ_క్తిభావమును (పపంచించుటక_యని విదిత మగుచున్నది. 

ఆటులనే పూజోపచారాది సమర్పణ విషయముసందును విశేషములను 

(పద ర్భించియున్నాడు. 

సి, “పచ్యాసనన్టుం డై భావించె మానస 

కనుల కోర్గిక యందు కాలకంఠు( 

బంచాన్యు (మోల జపించ బంచ।బహ్మా 

పంచాక్షర ంబుల( బరమ నియతి 

భక్యుభ్ జారదిక బహుపచదార్జం౦బుల 

నతిభ_కిం గొలిచె రాజార్ల మేళ 

రాజ బేవోవచార (పకారంబుల 

నతిభ కల గొలిచె రాజార్ల వెళి” 

నె. S. 110. 

పద్మాసనా సీనుండై మానస కమల కళర్షికయందు. గాలకంఠుని భావిం 

చుటు, పంచాస్ఫుని (మోల పంచ బహ్ము సంచాతరీ మం|తములు జపించుట 

బహుప దార్జములు విరూపాతున కుపవోర మిచ్చుట, రాజశేఖరుని రాజో 

పచార చేవోపచారముల నతిభ_కి కొలుచుట యను నివి (శ్రీనాధుని నాటివి, 

యాతని కథిమతము లైనవి యగు పరిపొటులు. అదను గుర్తించి వాని 

నదికించుటలో ,శీనాథునకు( గల భ_క్రి భావము వ్య_క్ష్త మగుచున్నది. 

స్యయంవరానంతరమున సరస్వతీదేవి నలునకు చింతామణి మంత్రము 

నుపదేశించును. అప్పటి సరస్వతి చేవతా స్వరూపమును మూలములో లేని 

దానిని సంతరించి యున్నాండు. ఈ వర్ణనము (శ్రీనాథునకు వాణియెడ, 

గల భ_క్రిభావమును వ్యక్తము చేయుచున్నది. ఇది యొక నీసపద్యము' 

దీనికి యూలము (శ్రీవార్ష కృతిలో లేదు. 

సీ. “*కబరికాభరమువె6 గన్నె గదయ పువ్వు 

'జేకుతో6 గూడ రేచని( బొదివి 
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లలిత కస్తూరి కా తిలక మధ్యంబున 

సొబగారు ముత్యాల చుక్క నిలిపి 

కుదురు నిండిన మించు గుబ్బ చన్నుల మీంద 

జిలుగు దువ్వలువ6 గంచిలయు. దొడిగి 

యచ్చ వెన్నెల బాయ నవఘళింప6గ6 జాలు 

నిద్దంపు వెలిపట్టు నెణీర గట్టి 

యంచ కొదమల.6 బూనిన యరద మెక్కి 

యుపన్నిషద్వీధి వివారించుచున్న నన్ను 

మహిత చింశామణి దివ్యమం్థత మూర్తిః 

ద్రలంయప సారస్వతం బయత్న మున గలుగు. 

నె ష, 6_29 

ఈ పద్యమును బట్టి (శ్రీనాథున కుపాన్య యైన శారడామూరర్తి 

యిటి దని తెలియవచ్చుచున్నది. _కవితాన్ఫూ నపేజీంచు తణి నిటి 
ట 5 ప్ 

(బా 

నగును. 

హ్యీస్వరూపము నాతడు ధ్యానించువా(డని కూడ మన ఇటు 

ఈ (పకరణమునం దె (శీహర్తుండు చింతామణి మంత | నభావమును 
లం 

చెలుపుచు నొక శోకమును రచించి యున్నాడు. [(శ్రీహర్దుడు చింతామణి 
(౧7 లి 

మం[తోపాసకు. డగుటచ నాతని భావనలో, దన్మం|తము చింతితార్జి 

సోరకము. అది శివశ_క్ష్య భేద భావనాత్శకము; లత్మీనారాయణ న్వరూ 

వానుసం థానాత్మక ము; మంత తంత స్వరూ వానుసం భెన స్వరూపమునై 

యున్నది. ఈ విషయ మంతయు నారాయణీయ వ్యాఖ్య యందు వివరింప 

బడి యున్నది. ఆ శోక మీది : 
త 

చే అవామా వామాస్హై. సకల ముభయా కార ఘటనా 

ద్విధాభూతం రూపం భగవదభి ధేయం భవతి యత్ 

తద న్లర్భం|తం మే న్మరహార మయం సేందు మమలం 

నిరాకారం శళ్వ జప నరవళే। సిద్య్యతు సత. 
పే ధి 

సం. నెష. 14.88, 
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ఈ శ్లోకమును (శ్రీనాధుం డిట్ల నువదించి యున్నాడు. 

మ. “సకలం బి హిమరుక్కళా భరణ మై స వ్యాపన వ్యార్థియు 

"కి రూపం బయి శ్రావమై గతకళంకం బై శివం బె యుపా 

సకచింకామణియై | పసి ధాభగవచ్చువాభి ధేయార్డ మె 

యొక మం [తంబు మదీయ మొప్పు; నది నీ కుర్వీశ యే నిచ్చితిన్ ” 

—ని వష. 6_!8. 
యాట 

ఈ ఒద్యనున | క్రీనా థుని శినభ క్తి పరత వ్య క్ర మగుచున్నది. మంత 

ములు త త్తద్బీజాతన సంపుటకరణమున నుపానకాభిమతముగ వివి ధార్థస్పో 

రకములె యెసలాచు చుండును. కావున (శ్రీనాథున కీ చింశామణి మంతము 

పార్వతీపర మేశ్వర స్వరూబానుసం ఛధానాత్మకమై ఛాసించినది. 

ఈ విధముగ శ్రినాథుడు రాం గారరస వారినిధి యెన యో యాం [భధ 

డ్రజంధము నందు6 దనకు. గల శివభ_క్రి పరతనువ్య క్తము చేసి యున్నా (డు. 

ఈ తెలుంగు సేతలో (శ్రీనాథుండు శృంగారరిస భావములు వ శ్రైంచు పట్టు 

లందు దనకుంగల భఛావాఖిని చేశమును వ్యక్తము సేయక పోలేదు. గ్రహా క ర 

నె షధము నందలి భావములను ఇెంచియు¢ [దుంచియు ననువాదము సాగించి 

యున్నాడు. మూలముతో సరిపోల్చి చూచిన నా విషయము వ్య క్ష మగును 

నలుడు 'దేవేందాదు లొసంగిన శాంబరీ విబ్యా (పథావమున దమయంతి 

యంత$ఃపురమునకు. బోయినపుడు అంతఃపురాంగనలు గావించిన చమ త్కాా 

రములను (క్రిహార్షుండు మూలమున వర్ణించి యున్నాడు. ఆం (ధీకరణమున 

శ్రీనాథుడు నాని నెట్లు ఏవరించెనో కనుంగొందమను. మూలమునం దంత .ః 

పురాంగనల చేష్ట లిట్టు లారంభింపం బడినవి. 

ఖా, “అంత $పురాంత స్స విలోక్య బాలాం 

కాంచి తృమాలబ్ట మసంవృతోరుమ్, 
నిమీలిశాక్షః పరయా (భమంత్యా 

సంఘట్ట నూనాద్య చమ చృకార*”, 



(శృీనాథుని రచనలో భక్తి కృంగార భావళబలత 

దమయంతి దేవి యంత పురమున స్నా జ యా జో షె 0 

Oye ord న క జాలక 

యనాచ్చాదిత మ మెన యు" రువులు గొ గలిగి యుండుట యూన“ దుకు చూచ, రం నం ఎ మం 
మ్. 

మూసి కొసను. ఇంతలో మాల వాడి ములక. కా? వై 

రాపాడెను. చానికి నలు డబ్బుక పోయి నవలిక ధో యొ గని ఈ లొక శాప ఎ ఈ 

శక మునందలి “ఆసంవృతోరుమ్” అము విశేవమణన వం ౧దంివై “రెజు 

కనులు మూసికొనుటకుల గల శారణమును తెలిపినది. ఆ వనం 

శ్రీనాథుడు మఖజింత నిగూఢము వేయుచు మజికొంచ చమన ౮ 

"బెసినా6డు. 

చ. “పిదిలిన నీవి ₹ల సవరించు తలోదరె నోరు. గాంచి లో 

గదిరిన పాపభీతి బడి. గన్నులు మోణ్చా నొః భో 

యెదురుగ వచ్చివచ్చి యొక యిద్దరు ముదియ లె ౧ = బ్వభు3 
(a) లు ఆవి ౮ 

మదగజరాజ కుంభముల మచ్చరకించు కుచదషియం=-శన sR 

రాజు కన్నులు మూసికొనుటకు. గారి ణము నమో వ్ వ్ఆయాచుట 

పాపమని. అట్ట నగ్నత్య మేర్పడుటకు( గారణము సంస 

నొకజాల యుద్వ ర్త ర్రనమున ౩ యనాచ్చాదితేరువై శాన్వచ్చుట. ఇచట 

నడలిపోయిన పోంకముడిని గేల నసవకంచుకొనుచుండ గాల జూచుట "కడిఓము 

వ్యంగ్యభం గి సమానమే. కన్నులు మూసికొనిన వ ర్పొడిక (స్రీ వంరణ 

మును మా|తము (శ్రీనాథుడు కొెంచెను విశ్వషిము జి చాడు. అవి రుద్ద = 

ముద్దియ 'లేనుంగు కుంభముల వంటి కుచములతే నొొత్తుట యం దె. ముల 

యొక శకము నందలి భావమును జమత గ్రాత్ వి శేషము 2 యిచట అనికించి 

యున్నా (డు. 

(శ్రీ నాథుండు శృంగారముగ (సీ వర్ణ నము గావింపవల. వచ్చినవుడు 

కుచతటమునం చేదియోా యొక విశేషమును గాన్పింప గకోయక మాగయడు. 

శః (కింది పద్యము పరికింతము : 

. “సోరణగండి మార్గమున జొచ్చిన సన్నని గాలి యొక్క యం 

pen చేత నునుబొంక పుం జన్నులమింది సన్న పుం . 
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జీర చెజంగు వాయగిలల చేపిన విశ్వదరాత లేళ్వరుం 

డోర యొనక్సెం బావభయ మంది నిజానన చం దబింబమున్ .* 

"సె ము. వ 89. 

ఈ పద్యమునకు మూల మీ శకము; 
mn 

oa: 

సశ న్స తనీ న్శరుతా నీ త న్వ్వ్య్యాః 

నని వరి సమ్ష మీవాత వస్తే 
జాలి (on) శాల అవాాజన 

అతమాంత వజాంత మృగాంక మాస్యం క 

దభార తిర్యగ్వలితం విలత౭+” 

---సం. నెష, 6_1రి. జా 

షై 

వాయువు గూడ తానంతఃపురాంగనల సనములు తాకుటక, 

యచటి వస్త్రమును వొల6గింవ6గాం జూచి, నలుడు సిగ్గుపడి చం | దబింబము 

వంటి తన ముఖము నోర జేనికెనె నని భావము. వాయువునకుం గూడ 

ముచ్చట గొలువునవి యా యయునతి స్తనము అనుట వ్య _క్షమగుచున్న ది. 

కాముకులు రహన్య [కడకు గడగునపుడు చం|దు(డు మాటుపడియుండుట 

యు_క్తమను విషయ మిట ధ్వనించుచున్నది. ఈ భావమును (శ్రీనాథుండు 
తన యనువాదమున మజింత సరసము చేసినాండని చెప్పవచ్చును. వాయు 

వను విటుడు సోరణగంటి మార్షమున. జెచ్చి, యంతఃవురాంగనల కుచ 

ముల మింది సన్నని వెట చెక్షగు వాయగిలం జేయగా భూతలేళ్వరుం డగు 

నలు డది గాంచి, పాొవభయిమునం6 దన ముఖమును నోరంజేసికొనె నంట. 

ఇచట సోరనగండి మార్గ మున గన్య్యాంత* పురమున, (బ పెశించినది సన్నని 

గాలి. అది యొక యంద గ తైెపొంకవుం జన్నులమీ.ది సన్నని చీర చెజంగు. 

బాయగిలం చేసినది. ఇట్టి యా విటుని రహన్య |కీడ శళంటంబడుటచే విశ్వ 

పాలకుండగు నలుడు పాపభీతిచే, దనముఖచం[ దు నోర జీనికెన ననుటలో 

భావ మొక కెంత మధుర మనది. 
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ఈ విధమైన యను వాద సరణిలో నన" చిత్యపరిహార మునకుగా మూల 

ములో నుండిన విషయముల నే కొన్నిటిసి వదలి వేసినా(డు. ఈ [కింది శోకము 

నాం ధక రింప లేదు. 

ణో, దోర్మూల మాలోక్య క చం రురుత్నో . 
౧” - 

సతః కుచె” తా వను లేపయం శ్యాః 

నాభీ మదె ప శ్లోధ వాససోను 

మిమీల దిముకమకృష్ట చతుః 

జుట్టుముడి వై చుకొను నామె కతములను, మెపూ6త పూసికొొను వనిత 

కుచములను, కట్టుబట్ట విడిచిన యామె నాఖినిం జూచి, దిక్కు లన్నిటి నుండీ 

చూపు మరలించి నలుండు కన్నులు మూసీకెనె నని యీ శోగ్కభావము. 

స మూండు విషయములు జుగుప్పాకరము లని యెంచి కాంజోలు 

(శ్రీనాథుం డనువదించుట మానినా(డు ఈ |ప్రకరణమునందే మణి యొక 

చేట నౌచితిని జాటించి మార్చు చేసినాడు: 

చ, "ఉరవడి నేయ చోట నొకయుగ్భలి యొ లై చెజంగు మేదినీ 

శ్వూరుని భుజాఏశూపణము వజములం దవులంగ6 బాణీనకా 

వి5రలెను నీవిబంధ మది విస్మయ మందంగ దోడి్భామినుల్ 

పరిహననం బొనర్బం బతి పాపభయంబునం గంప మొందగం్”. 

నై ప. 8-94. 
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హీ-రాంకుర [పౌత దుకూలవోర్ 

దెిశానితంబం పరిఛావ్య తనా 
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ఒక చిని; =లుని రాపాదంగా నాతని భూషణమునందలి వజాంకుర 

లుల “నిత కట్టుసస్త్రమి. దగులొ నెను. "రే జామ కటితటమును 

వరమున 6 జేసి రళ్చాపమునకు సంతాము నంచెను. ఈ ఖోకభావము 
(గ 

బునదింయుటలో , ఢీ, నాధుడు కటితటమును దిుంబవముగ6 ఇయుట మాని జస మ 
ఆ క గ అ ౨ (హః 

ల వు వా ల్ లో ఇ" లావ జ, ని a 

వచి, యామి దివిబంధము నెడలింక౮౯జని, యాతని 5 యాక సిక సంఘట 

న్య మై ప్స్ప్టయమూును, తొెడిభామివులకు( బరిహోనముచేయుట కవ కాళమును, 

న) 

ఇ మల మవ టై + టైం శ ౮ ఇ బా ” 
హాకా నలునకు6 ౫౦ మువు, గలిగింప6ల జపవినా.డు. సిద్ధించిన (ప్రయా 

ము సమానమే యయినను (శీనాదుండు గావించిన మార్పులో వ్యంగ BT గానా సాక భ్ | ఎ లౌ 
6" సున్నితమె యనలా3నది. ఇచట నీవీబంధము నడలుట వ| జములం దొ లై 

చజం౮ వెపలుట మూలమున. దటనసించెను గావున రాజున క విషయమున 
యి 

_ —-_ ” షి ఇ ల ఆబ్ మ తో Pa వస కలదు. పాపభయమున చాత(డు కంపించుట మా! త మధికము. 
లు యా 

వాల 

నలుడు రాజమాళరమున6 బడి వివ'వామండపమున  శేంగగునవుడు 
గ 

జెశాం; నలు వెలాక్ఫెన శృష్ణాగార భావములను మూలమున కంఠం గొంత 

కొంత యధికము వనీ చమత్కరించియున్నాండు. ఆయా పటులలో నాతని 
” A) 

మ. “జిలుగుం బయ్యెద జీరువాజి యెడలన్ కృంగార పశత్తా9ం కురం 

బులతో నొక్క చకోర లోచన కుచంబుల్ వూర్ణకల్యాణ మం 
£3 

గళ కుంభంబులు నూత్నపల్లవ విభంగ (శ్రీ సమేతంబు ల 
(0 0. 

నలరిం జెన్నెసలా3 నె షధ మహినాథావలోకంబునన్ .* 

---నైమ. 6. 67. 

వ్ ఆ చి 
దనికి మాోాలకొక మిది: 

mm 

రో, ో“అజానతీ కాపి విలో చనోత్సుకా 

సమీరధూ కార్త మపి _సనాంశుకమ్, 

కుచిన తసెశ్ర చల కేజకరో త్చురః 

పురాంగనా మంగళ కుంభనంభృతిమ్.” 

—1 యయా నం. నెవమ, 15. 
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la] 

ఒక ్హహెౌరాంగన నలునిం బూచి వేడుకలో వాయువచేం వు న్రూాా 

శుక వము సగము తొల6ంగంపఃబడినను కనుగొవరి, పరుండ 

రుగ6 దన కుచమును మంగళ పూర్ణ శుంభకమ ౦ గూ నని చా 

జంక _శ్రినాథు। డి భావమును బొడిగించివ తీరు పవకింనము. బక రా” 

లోచన నలమహారాజును జూడ. బోయెడి తొందఅలో జలులా పైట వ్" 

పోగా మకరికాది స్తా 9ంకిత మయన యామి కుచములు మూదు వ లమ? 

లతో౭ గూడిన మంగళ కలళములుగా నెనలా3న కంట. మం ళల =: 

ట్రయే గాకుండుటకు, వానిని నూత్న పల్లవ సమతములు గాంంచుటకు, 

వాయువే నర్ద భాగమును మా(తమేె తొల6గింప (జయకి, పంటను చన టా 

నుండి [డక కు జీరుబాబం చేసినాడు: అట్లు బీరువాణుటకు చె మట నె 

థఛావలోక నమును గారణము6 గావించాడు ఇదియొ' మధు సమ వ. 

డ్ =” లి “ఇ జై న ఇ దా లు జు అదియునుగాక (శ్రీనాథుండు (గ్ర వరనవు. పయనలన చు వవ వం 
= వ 

కుచతటము సనసెచట వర౦చిన నేదయో యొక వేదము. నదిక్ం వ మూ; 
£3 

డంటిమికచా!: ఈ (కింది పద్యమును వవాలవము అేకుంచదలి స సుం 

యున్నా (డు, 

Ae “ఎల్ల ణగురాకు భోండ కు నెంత వేడ్క 
య 

యంత "వేడుక దనలోన యతిళయిల్లు 

నొక్కు గుబ్బల కొెమురాలం చక్కవచ్చి 

కసియ నొడలేల్డ 6 గన్నుల మనుజపిఖఘ న” 
{ యా 

టా న ళీ. ద్ర, 8, 

చూడవచ్చినది గుబ్బల కెమరాలగుటవేం గాంటబోలు సందలి యు+ 

ల్ స్త్ 
॥ జీ c చే ః ra 

తులకుంగల వేడుక చా నొక్కతె ఇయేచాల్సి యొడలెే ల్ల గమ్నులు జోక్ 

యా మనుజ విభుని. జూచెనని వరం దియున్నాడు, ఇటులపే వూూలములో 

లేని యంశములుగొన్ని జతగూర్చు వట్టుల.__- 
రి 

“భూ, దవదేవెం[రునిం జూచె షామకలశ దె వగాజ్య సంప త్తి వె 

థభవశుం భత్కుచ రుంభపీరి( బులక (పారంభ ముపారయణన్ *, 
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అని యొక యువతికి నలుని జూచు వేడుకలో కుచకుంభ వీఠమున. 

బుల కాంకురముల శేకెతించి యున్నాడు, 

మణీయు సంస్కృత నైపధమున నలుని గుతుకముతోం జూచెడి 

వనిళల విలాసముల, నాతని వివాహయా[తలొ ( గానవచ్చిన మంగళ [ద్రవ్య 

ములనుగా వర్షం చియుండ, నానిని (బవంచించి (కంత నాగించినా(డు 

(శీనాథుండు. 

ఖో, “లసన్న భాదర్శ ముఖాంబుజస్మిత 

వా చ్ వ (వనూన వాణ మధువాణి పల్లవమ్ 

యాయాస తన్తన్య నృపన్య జజ్జి రె 

[పశ స్త వస్తూని త దేవ యహావతమ్ 

---నం. నెష, 15. 76, 

శ్రీవార్లుని సంయోజనమున యువతుల నఖము లదములు, ముఖములు 
ఏ 

పద్యములు, మందహానములు పూవులు, వాక్కులు శేనెలు, పొణులు వల 
వములు నెయమర నా యువతీ సమూవామే మంగళవను నముదయ 

"మెనది. 

౭ “కలికి చూపులు రత్నకలికా కలాపంబు 

గుబ్బ చన్నులు హేమకుంభ వితతి 

మెయు6గు( దిక్కులు [కొ త మించు టదంబులు 
అవి (6 

పొరి యుగ్మంబులు వ అవములు 
"కన 

వెలది మంద స్మిత ంబులు క మ్ముంబువులు 

పలుకులు వల్లకి కలకలములు 
భా 

పరిపాట లోస్టబింబములు తకేనియతొలల్ 

తనుకాంతి యోల గందంపు( బనువు 

గాల సౌభాగ్య పవీవిధ మంగళ పదార్థ 

వరములు (గంత నడుచు భావంబు తోశా 
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బిరకాంతలు రాజకుమార దర్శ 

నోత్సవంబున కేతెంచుచున్న యపుడు" 

---నెవమ. 6-66. 

ఈ [కంత నీ విదముగ సాగించుటకు వలయు మంగళ సామ గిని 

సమకూర్చుటలొ (శ్రీవాధుని నాటి వై వాహిక పరిపాటి మనకు వ్య క్షమగు 

చున్నది ఈ విధముగ (శ్రీనాథుం డీనైషథానువాద సరణియం దెచటం గాని 

ళృంగారరసథావముల నభివ్యకము చేయునపుడు కేవల సూలానునరణమునే 

పాటింపక, త|దన సామగిని దన యఖిరుచి ననుసరించి, కొంతకు( గొంత 

వివులీకరంచియో, లేక నంచేపించియా రసాొఖినివిష్ట మతియైన రచన 

సాగించియున్నా డు. 

భారతి, 

మే., 1950. 

పంపుటము లిరి; సంచిక ఏ. 
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ఠా శ 

— 8) శుకుమళ్ళ అచ్యుత రావు. 

వినవీరభ్యదకవి రచించిన (గంధము లీ [|కమముగా నున్నవిగాని 

బా నిలో మన కిటికి లభించినవి రెండు మాతమే. 
- 
చ స్. గోరచియించినా'డవు “మయ వా గీతి 

నవరస దర్పణం బభినవముగ 

బలికినా(డవు తేటపడం సేసి నారదీ 

యము సత్కవి శణి రాద రిం: 

"జప్పినాండవు శేముషి పౌోషంబున 

మాఘనూవోత్మ్య్యంబు మంజుఫణితి( 

గావించినాండవు ఘనబుద్ది మానసో 

ల్లాననారము సముల్ల సిత్ర శయ్య 

భార తీకీర్ణ యతిసార్వ భమ గురు క 

వాతిళయ లబ్ది కవితా విభూతి 7రిగి 

"గౌరవము గాంచినాందడపు కవుల వెత 

విపులణ*టూ క నిర్ధిద వీకభ ద”. 

ఈ పద్యమును దన శృంగార శారుంతలమునం గవియె చెప్పుక" నెను. 

దిని యందు 'జర్కోనినకి నాలుగు | గంధథధములును నామ మా తావశిష్టము 
లు 

1. అవతార దర్పణ మని సోమా రామాత్యుండు చె ప్పును. అదియే 

సరియెన పాఠ మని తోంచుచున్నది 

ఏ, ఇవి గాక “పురుషార్ణి సుధానిధి యను గంథమును గూడ 

రచించినంట : అదియును లభ్యము గాలేదు. పి ద్యార ణ్యులు పురువార్హ 

సుధానిధి యను |గంథము రచించికి, చాని కిది తెను7 యుండునేమో. 

౩ తిరీయ భామ్యసార మునకు మాన సోల్లానమను "చేరు గలదు. దాని 
న 

సారమే యితని కృతియె యుండవచ్చుకు. 



జానే యు విల లమజి పి; వీరభ్మదకవి-ళ్ళంగార శాకుంతలము 1 
| (ws) 

లెనవి. ఈ మవాకవి కృతులలో మన కిర్చటికి లభించినవి (1) శృంగార 

శాకుంతలము (వ) జెమిని భారతమును_ఒహుళః యీ "రం జే (పౌఢ 

గ్రంథము లగుటచేత విస్మృతి లోకమున సుఖని దం జెందక యీ నాలుగైదు 

వందల సంవత్సరముల నుండియు. చాఠక మవోళయుల హృదయ సీమల 

యందు గెరవ స్లానము నలంకరించి యున్నవి. 

శృంగార శాకుంతలము: 

భారతమందలి శకుంతలా దుష్యంతుల కధను “శృంగార శాకుంతలి 

మనెడు “పేరిడి (పబంధరూపముగా విరచించెను. 

గ. “కథ (ప్రసిద్దము మిసుల శృంగార వతియు' 

బరగణింపలగ శ, మవో భారత మున 

గధితయెని క కుంత లాఖ్యానభంగి 

నది |పబంధము6౬ జేయు _పఖ్యాతీనాంద”. 

గి. ఛారత (బో _క్షకథ “మూల కారణము”. 

గాళిచానుని నాటక |కమము కొంత 

తావకో క్లీకి నభినవ శ్ర వహింవం 

గూర్చి కృతసయు నాకు శాకుంతలంబు. 

అని కృతి నొందిన చిల్లర వెన్నయామాత్యుడు కవితో జెప్పెను. 

భారత మందలి కథను, శాళిదాసుని ను (సిద్ద నాటక | క మమును 

బాటించి యాం ధ పబంధముగా నిరందడు రచించు. ఈ సందర్భమున నొక 

జటిల |పళ్నకు( |బ్రత్యుర మాలోచింతము.  సంన్కృత నాటక రాజములను 

మన పూర్వకవు లాం|ధ |పజంధములుగా ననువదించిరి గాని, యాం|ధ 

నాటకములుగా( బరివ_ర్టింప లేదు. విద్దసాలభంజిక యను సంస్కృత నాట 

కమును మంచన కవి *శయూరవాహు చరిత యను సెరం |బిబంధ ముగా 

మా్చెను. పినవీరభదునికి సమశాలికు లగు (జంటకవులు) నంది సింగన్న, 

ఘంట మల్లయ్య యను చారు కృష్ణమి|శుని |పనిద్దనాటక మగు (ప్రబోధ 
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చం దోదయము” నెంథ (ఏబంవనుంగా ననువదించిక. రావిపాటి (లీవు 

రాంకకుని '| ఇుమాభి రామమును' కి నాథుడు కీణ*ఇరామ మను [వబంధ 

ముగా6 జిసెను. మురారి కవి రచించిన యన ర్ట రాఘవమును బిజ్జల 

తిముకపి ఆంద [2 బంధముగా రచించెను. ఇటి ౦కను వమజీకొన్ని దృషాంత @ EU గా ప 
ములను గనువణుపవచ్చును. ఆంద కవులు సంస్కృత నాటకములను 

జదివియు నాటక నిర్మాణముల (గహించియు నాటక ములుగా _బాయక 

(పబంధములుగా (వాయుటకుల గారణ మేమి *ి 

నంస్మ్భత నాటకములు నూమార్తు రెండువేల సంవచ్చాకనులయి 

మన దేళమందుండియు, విశేవతః ఆం|ధ దేశమున, పది వదునె దు వందల 

సంవత్సర ములనుండి చదువ(బడు చుండియు ఆం|ధ భాషలో మ్మాతము గత 

శతాబ్ది వణకు నిజమయిన నాటక మొక్కటియి గానరాకుండుట యంద అకు 

నచ్చెణువు గలిగించుచుండిన విషయమే. సంస్కృత నాటకములను బండితులు 
చదివినంతోపి.౦చిచేగాని యనుకరణ మెనం గావింవనై 5.దీనిని గుణించి పలువురు 

సలువిధము లయిన యభి| బాయములను 'దెల్చ్రి గాని ముఖ్యముగా సె 

ద్భష్టిక్ం దోచిన కారణ మేమన, మన వాజ్మయములో సంస్కృతము నందు! 

గాని మణి యే పాందవ భావన యందుంగాని హొడనూకని (బంద స్వరూప 

ముత్చ తి యగుటయే యని చెప్పం గియున్న ది. మన (బంధములు 

సంస్కృత నాటకములకును, సంస్కృత కావరముల కును మధ్యవర్తులు. బని 

యందు నాటకముల యుక్కయుంగావ్యముల యొక్కయు లవతవణములు 

సామాన్యముగ నుండుటచే. వేలుగా నాటకములు (వాయనవనరము "లేక 

పోయినది. ఇటీవల నాంగయ వాజ్మయము నందలి యనుభవము గలిగిన 

కొలది నా భాష యందున్న నవలలను, నాటకములను మనవారు చదివి 

యా మూరులను బటి _వతిమూర్తు లనుసృష్టింప జనిరి, —0 a — రు 

ల. ఈ విషయమును గుతించి యిదివజలో నే [వాసిన “ఆంధ 

నాటకములు, రంగ స్థలములు” అను (గంథము నందు( గొంతవణఅకు. జరం 

చితిని ఆ భాగము నిచ్చట సంద ర్య్భానుసారముగ జత పఆీచెదను, 



బల్ల లమటల్డ పినవిరఖ్మదక వి-శ్ళంగారో శజాతుంతలము 181 

ఇతర (నాపిద వెజ్బయములు, అనగా, అఅవమును, గన్నడ మును 

బరీత్సీంచినను, ఇ నం జెప్పిన సిచాంవము స్టిరమేయె యున్నది. దావిడ కరా 
ఠా 6 థి యా as 

టక ఛాషలకం శు మన భామయం చెక్కుడు సౌకర్య మొకటికలదు. అదేదన:_ 

ఆ భాషలయందు వలం గాక మన |పబంధిములు గ్ర్వాాణ నాటకములవ లె, 

నయిదా అ శ్వాసములతో. బూ (చెందిన కథ యంతయు నాటక నిర్ణయ 

పరిమాణములను మించకయుండును. దావిడ క ర్తాటకములలో నటుగాక 
nN 

కొన్నీ (పబంధము లిరువది, ముప్పది యాశ్యాసముల వణకు వి సరించి, 

సంస్కృత కావ్యనుల( బోలియుండును. అన(గా నాం|ధ| సబంధములు 
CY శ చం ళ్ న ౮ అద జస అత్య సంస్కృత నాటకముల వలను, చావిడ కర్ణాటక |పబి౦ద ములు సంస్కృత 

కావ్య ములవ లెను నిర్మాణ [క మమును సూచించుచున్న ఏ. కావున విద్యా 

భ్యాసులగు వారికి నాటకములకు బదులుగా. [బబంధ ములు చేకూర్చు* 

బడినవి, *& 

కాళిదానుని శాకుంతలము నాభారముగా.6 గొని వినవీరభ| దుండు 

శృ ౦గారశాకుంతల మను | గంథమును| వానెను. ఈ గం థమునకు ళృంగార 

శాకుంతల మను నామ మిడుటకు బహుళ; (శ్రీనాథు(డు తాను రచించిన 

నెపధ | పజంధ మునకు శృంగార నెషధ మని చెరిచ్చి యుండుటయే యని 

చెప్పవచ్చును. (శ్రీనాథుని వెనువెంట వచ్చిన కవులలో ముఖ్యముగా 

పినవీరభ| దుం డా మేటికవి ననేక విధములుగా ననునరించెను. పాండిత్యమునను, 

కవిత్వశై లిని, శృంగారరన వర్ష ములను, సీసవద్యముల గరువంవువారువుల 

నీక వి (శ్రీనాథుని జాలవణకు ననుసరించి యున్నాడు. శృంగారరస వర్ద 

* పామరజనులకు *వీదినాటకములు* 'ఛభాగవతములు రచింపబడినవి. 

ఈ |గంథములు సైతము గొప్ప కవుల చేతనే |వాయయణడినవి గాని హీన 

(పజ్ఞలకు విడిచిపెట్టంబడ లేదు. ఏ మవోనుఖథావు. డయినను ' పొచీనకాల 

మందలి భాగవతము లాడుటరమే వృ త్తికాంగల కూచిపూడి గడ్డిపూడి 

మొదలగు గామముల నుండి యీ (గంథనులను సంపాదించి యాం|ఢ 

నాటక వాజ్మయ చరితను సవిమర్శదృష్టితో విపులముగా |వాసిన నెంతయో 

చెవసేవ యొనరింపలగల.డు. 
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నము విషయములో బహుశ; (శీ నాథునకుం చాను సమాన మయినయుద్ది 

యస వించుకెని యయుండె నని యూహించుట పొరపాటు కాదు. శ్ 

ఈ శాకుంతల | పజంధకృ్ళతి సమర్చణములో నొక చిన్న వింత సంగతి 

కానంబడుచున్నది. అది చూడ బహువిచి తముగా నున్నది కావునం గొంత 

విపులముగా | వాసెదను. 
నా 

ఈ |గందమందలి యాం: ధకవి స్తు తిలో నన్నయభట్టును, తిక్కన 

సోమయాజిని మాతమె యీ కవి పెర్కొనెను. 

క్, “ఇట్టల మగు మణి భారత 

ఘటమునకు నడవ యచచ్చు గటిన కవిళా 
౬ (A) 

సటాభిషికు నన్నయ 
ఛి! అ 

భట్టోపా ధ్యాయు( దలచి సరమ వీతిన్ ” 

గీ. “ఉభయ కవి మితు నత్యంక శుభచరి[తు 

భానుసనమ లేజు( గొమ్మయ | సభుతనూజు 

సుకృతి వి భాజిం దిక్కున సోమయ జి 

|బిణుత బహాు దేశ కవిరాజిం (బస్తుతించి”. 

అని కవి ళభయములొ మొదటి యిద్దజినే కోశంసించెను. తరువాత 

వెన్న యామాత్యునకు( గృ తీపూర్వక ముగా నొక్కు (ప్రబంధము రచింపు 

మనినప్పు డయినను. 

క్ ను “నన్నిపార్యుండు (వబంధ |పౌఢి వాసనా 

సంప త్తి సొంపు పుట్టింపనేర్చు( 

దిక్కున యజ్వ వాక్ళకి కా మోదంబు 

చెలువు కర్లముల వాసింపనేర్చు 

నాచిరాజుని సోము వాచామవా తంబు 

సౌరభంబులు వెదచ ల్లనేర్చు 

(శ్రీ నాథభట్టు భామోనీగుంఫంబుల 

పరిమళంబులు గూడ? బఅప నేర్చు oer ee 99 
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Cn ఠం 

ఇట్లు (పొచినాంధ కవుల స్వులించుచు నన్నయ, తిక్కన, సోమన్న, 

(శ్ర నాధులను మా|ళము డ్రశంంచెకు గాని యుభయ సందర్భములలోను 

గవి|తయములో నొక డగు శంభుచానుని మాట నెతనెన లేదు. ఇది 

చాల వింతగా నున్నది. ఎక్హా[పగడను గుణించి, తనకు “గౌరవము లేక 

కృతిపతికి గౌరవము లే; పోయెనా యని విచారింప, జమీని భారతములో. 

గల తా్ట్టదిని “మా నన్నయభట్టుం దిక్కకవి నేజా-ెగ్గడన్ సోమునిన్' అని 

యీ కవి రచించెను. కావని నెజ్లా(పెగడను గుణీంచి కవి కెంతమా[తము 
es 

ననాదరయు గాని, యగౌెరము గాని లేదని స్పృషపడుచున్న ది” మణి రమే కార 
ర 

ణమున నెళకాా పెగడ మవోకవిని (బళంస వేయుట లేదనిన, ___ ఎజ్రా పగడ 
రి 8కి 

గుడూరు గామసు(డు, అదంకి రెడి |పభువులయొద్ద నాసానకని. గుడూరు 
(౧౧ య 0 రా రు థి C౧ 

కోండకూరు తాలూకాలోనిదియు, సోమరాజు వ తికి? జాల దగ్గజుగానున్నది, 
౧ 

చి అర వెన యామాత్యుండు కరణముగా నుండి రెడి (ప్రభువుల [కింద 
౧7 య 

నుద్యొగిగా నుండెను. న్వశాఖీయు లగు నియోగులై , సమీప |గామములలో 

నున్న గృవాస్ట్ర కుటుంబములకు6 జేరియుండిన వా రగుటచేతను, ఏక సంసా 
న యు 

నాధిపత్య సేవకు లగుటవేతను ఎజా|పెగడ కుటుంబ మగు ' చెదలవాడ 
es 

వారికిని 'వన్నయ కుటుంబమగు చిల ర వారికి నన్ఫోన్య ద్వేషము యండి 
౧ 

యుండ వచ్చును. అందువేత( గృతిపతి యగు వెన్నయ శ తుకుటుంబము 

వాడైన శంభు దాసుని గుణించి యొక్కమాట మొనను | వాయనియ్యలేదు. 

విన వీరభ|[దకవి భారత మునందలి మూలకథను గాని, కాళిదానుని 

నాటక మందలి కథనుగాని యథారూపముగా. దీసికొనక రెంటిని మి|శమము 

చేసి తన (వబంధ మున కనుకూలముగా నుండునటుల వాడికొ నెను. కాళిదాను 

రచించినది దృళ్యకావ్య మగు |కేజంధము. నాటకము యొక్క ముఖో 

దళము (పదర్శనముచె రసము బుట్టంచుట. నాటక మందు (బదర్శన 

యోగ్య మగు కశథాసంవిధానము స్థల కాలనియమములకు లో పడియున్నది. 

(పబంధమందలి కథాసంవిధానమున కట్టి సంకుచిత నియమములు లేవు! 

కాబట్టి కాళిదాసు, నాటక నిర్మాణము కొజకు నూతన పా|తములు చిన్న 

వియు( జెద్దవియుం గల్చించి కథా|పణాళికను నిరంతజీవిత వాహినీ (న 

వీంబితము( జేసెను. పినవీరభ దుండా యా పాతనులను జాలవణకు విడిచి 
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ఏటి రసవర్ధనల కనువగు (కొ _త్రయవస్తలను గల్పించికెనెను.  ఇటుభయ 
co ౧7 

(nr (| డ్రై ర్త a 
డ్రం 
mh ళ్ ల్ ఎలంబల్ట కళాసంవిధానము మార్చుకొని తగు వ్యక్ కీ మహి 

తె భారత|పో_క్షకధ మూలకారణముగ. 

గాళిచాసుని నాటక కమము కొంత 

తావకో కికి నధినవ శ్రీ వహింవం 

గూర్మి కితినియు నాకు శాకుంతలంబు"ి. 

అని వెన్నయామాత్యుండు చెప్పినరీతి యొవప్ప్చిదముగా నిర్వహింపంబడినది. 

పినవీరభ[దుని శృం గారశాకుంతల కధకును, ఛభారతమందలి కథకును కాళి 

దాసుని నాటక మందలి కథకును గల భేదములు... 

1. ఛారతమునందు శకుంతల తన జన్మ| పకారమును దానే దుమ్యం 

తునితో. జెప్పినటులును, కాళిదాసుని నాటకమందు, చెలికి తలు దుష్యంతు 

నితో 'జెప్పినటులు (ను గలదు). ఈ విషయమును వినవీరభదకవి వె కెండు 
విధముల నిరాకరించి తన గంధము ఏన కనుకూలించిన [కొత్త మార్చు శేసీ 
కొనెను. ళృంగారరనపూరిత మగు నీ యితివృ త్తమును (స్ర్రీలవెం బురుషు 

గ 

నకు6 జెప్పించిన పిపులవర్ణ నలకు నవకాశ మయ దని క ణ్వముని శిష్యులచె 

రాజునకు? బెప్పించెను. ఈ మా ర్పెంతయు సమంజసమెొ కవి యొక్కా 

యుచితజ తకు గొప్ప దృ ఖూంతముగా నున్నది, 
లా రి 

౨. కాళిచానుని గం|థమందు వనగజ మా|శమమున( (బ పెశించి 

నట్లును, దువ్యంతు(డు చానిని బంధించుటకు వెళ్ళినట్లును 'జవ్పుటచే శకుంతల 
యొద్దకు దిరిగిపోవుట కవళాశము లేక విరహ వేదనమున రాతి గడిపెను. 
పీనవీరభ దుండా విషయమున వనగజమునకు బదులు దుష్యంతుని నగరి 

'వేంటపులిని గల్పించెను. కారణము మృగ్యము. 

ల. కాళిదానుని నాటకమందు కళ్యా శమమున దువ్యంతుని( 

గొంత కాలముంచుటకుం ద దా ళమమున నధ్వురాచరణ నియమమును, రావ 

సాటోవంబులను, దుష్యంతునిచేయ (గతురతణంబును గల్చింపంబడి స్వల్ప 
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మా|తముగ నూచింపంబడినది. రొ దవీర రసద్య|ోత నంబుగ సి ఘటము 
ళు 

పినవీరభ ధుని (గంథమున నతి విపులముగ వన్టంపం బడుటచే ళృంగారారన 

పథాన మగు త త్క్కావ్యంబున మితి మీజ కొంత రసాపకర్ష ణముగా నున్న 
త్న 

దని నా తలంపు, 

ఓ, మూలకధయందు శకుంతల తన పఇంచవర' వయనుు.( డగు 

కుమారుని దీసికొని దుష్యంతుని యొద్దకు వెళ్ళినట్టును,. కాళిదాసు నాట 

కనున గర్భవతిగా నుండియే రాజునొద్దకు వెళ్ళినట్లు నున్నది. ఈ రెంటిలో 

బిన్నపీరభ్యధుడు మూలకథలో నున్నదానినే |గహించి తన | క్రోంధమున 
వాడుకొనెసు. పురాణము నందువలెనే |పబంధమునందును గొ౭6ది నియ 

మములు లేకపోవుటచేం గాలవిలంబనము వలన దోషము లేదు గానియీ 

కవివర్యు( డట్లు చేసెనని యూహింవవలసి యున్నది, 

5! మూలకథలో లేకపోయినను గాళిదానుని నాటకములో నున్న 

టులు దూర్వాసుని శాపమును, అంగుళీయక (పభావమును వినవీరభదకవి 

తన |గం|థమున నువయోగించుకొనెను. 

6. శకుంతలా విస్టృతినిం జెందిన దుష్యంతునకు. బునఃస్మర ణము 

గలుగ6 చేసినవి. _ఛారతమందు ఆకాశవాణియు, శకాళిదాసునందు నంగు 

ళీయకమును; ఈ ఆంటిని "రెండు. గంధముల నుండియు. దీసి వినవీరభ దుండు 

తన కథ యందు జతపజిచెను. 

ఇటు మూలకధనండి కొంతయు, శకాళిడానుని కథనుండి కెంతయు!, 
౧7 

దన [పబంధమున కుప యూజ్యము అగు భాగములను స్వీకరించి కథాసంవిభాన 

మెంతయు నుచితముగను, రసపోవకముగను నిర్వహించెనని నివృవపాత 

బుద్దితో. “జెప్ప వచ్చును. 

శృంగార శాకుంతల మందలి కసిత్వ లవణము 

“కావ్యేషు నాటకం రమ్యం నాటశకేషు శకుంతలా” అను నార్య_కి 

వశారము సంస్కృత వాజ్బ్భయమం దత్యున్నత సాన మలంకరించుచున్న 
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యీ మహోనాటక మును గొంతవజ కై నను |బాచీనాం[ధ కవులలో. బేరిన్ని 

క6 బొందిన యొక కవి నర్యునిచేం 'దెనిం: 6 బడుట మన యాం (ధుల 

ఖాని శపమని నొక్కి వక్కాణంవ 6 దగును... 

ఈ మహనీయ కృతి నిర్వహింప నమర్దుండు నినవీరభ[దుడే యని 
వెన్న యామాత్యు (డు మనకు *చిలియం జెప్పెను. నన్న యభట్టు (5 బంధ 

వాసనా నంప త్రియు6, దిక్కాయజ్వ వాక్సక్సి_ కా మోదమును ,నా చనసోముని 
వాచా మహా తత్వమును, (శ్రీనాథుని భావూ నిగుంఫనముయిను, ఈయన 

(యందు. గాన్పించుచున్న వనియు, నీయన యొక్క విత _వళతామసాంబుగ( 

గవిత్వ అత్ని వెలయుచున్నదనియయు వెన్నయామాత్యుడు నిస్సం చేవాముగా 
మనకు( జెప్పెను. ఈకని వ లుకుంలనర్హ వ ములగు సో శతపాఠములు గార, 
య భార్హ వాక్యము లే యని మన కగువ డుచున న్నది. 

పినవిరభ్యదుని కవీత్వమునందు ముఖ్యముగా సరస వచే రచనల నుభా 

మాధుర్యము గగనధునీ తరంగములవఅ నరంత రామాద ముద్భవింప( 

జెయుచుండును ఈతని కవిశాధార నిరర్షళ మైన |పవావామును బోలి 
యుండును. పద్యములు కమ్మచ్చున దీసిన బంగారు త్రీంగలవ లె నింపుసోంపుల 

నీనుచు మవో వేగమున6 బరుగులిడుచుండును. 

ఈయనకు చెలు6గు ళ బ్రములకం౦ యు సంస్కృత ళబ్దవు లభ్కూడు 

వాడుక. అందులో దర్ప సమాసములు దజచుగ.( దటస్టించును. శాలి 

విషయములో శ్రీనాథుని. చలిని లత్యుముగా నిడికొనినట్లు గాన్చించు 
చున్నది, | శ్రీనాధుని కవిత్యమందున్న గుణావగుణము లీతని కవిత్వమునందు 

నావిధముగానే గాన్బించుచున్నవి. (శ్రీనాథుని వలె పినశీరభదుండు గొప్ప 
పండితుండు. బహు గంథ పారంగతు( డగుటవే నితని కవిత్వమందు పూర్వ 
కవుల వర్ణనలు నపయత్నముగా. |దినరించి తమ ఛాయ నంతర్షి నము. 

జేయు చుండును. 

కథాకథన మతిరసవంతముగను, మనోవారమగు చిత్ర పటవర్ల నా దికము 
లతో చే|తపర్వముగ నుండి విసుగు గలుగనీయకుండ6 ద శ్రత్యాలోచిక వర్ణ 
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నలతో నలరారుచుండును. నొాటకమందు నూరిన పూ ఇలు = వేశించు "పుడు 

"ఆరమాటు వదలి దడాలున దృగ్గ్ చః మగునట్లు కం కద 

(కొత త(కొత్త త యవ స్టల; నమువరి౦చునపషఎ దద్రుుషజరసా 
రై ఈ. 

కల్పనలతో (బారం భించును. (శ్రీనాడుని డ్డతి యవ్రాం రామ 
యి 

సీకథన చమత్కృతి స యనుైోరించి. ముంచ ్త ముర అలం కాసా ర 

జూచిన యొడల పివవీరభ। దుని తీరు నారి ఇజంతమానినుం జూ తెలిద 
Fa 

వచ్చును, విస్మయ జనక ము లగు రుచుల: బుట్టంచు FERRE Ie 
గ 

కరా. 

మనోజ భావపుషిని నెలక్ "లు మృదుళ బ్ర పరంవరిలను, “చాక భామా వ 

౬ లట ది 
నాటా We a 

(as గ 
) AN క్ ల 

యత్నముగఈ బరిపోపించి శోతల నానంచాలబి నోలలాడునట్లు జేయు 

ఈ కవియందు వర్ణన చమత్కృతి చాల యెక్కువ. భావనా వశిద 

మపారము ఇతడ సామాన్య పాండిత్య గొరవమున జంకుడొంకులు కః BR 

మున. గవితొద్యోగను నిరామాటము”గ నిర్వహింప సమర్షుండు. భన కి 

తనకు బాగుగ చెలియును. ఉన్న డాని కంట జెప్పికెనుట సూప దాడే: 

ఆత్మవిశ్వాస మత్యధిక మగుటనే (శ్రీనాథుని వలె కొసనిరూః ణమండ ఒమా 

దములు గలుగు చుండును. శకుంతల యొక్క. _విమానుకాా న సంచ 

దుష్యంతు(డు, అనసూయా | పియంవదలతొ ఛాపించిన ఒ*వోసో అ బంగ 

పరసముగ నుండలేదు, కూరగాయల బెరము  జిెపిన టుండుట చచ] 

-వేగిరపడి నిశ్చితాభిపాయము6 జెప్పెను, తొందడెవిటుట కుమా? రతి 

వధూ పేమ నాకర్షించెడి విదము కాదని నా నమ్మకము, 

క, “మా సొమ్ము నూకు నొసంగిన 

మ్ సొమ్ము న్మీకు మగుడ మమా సొమ్ము 

ల్యానివడకుండ నూరకC( 

నన మేమిటికి మార్చుకెనియెద మెందుక్ .” 

గ, "ఇందులో నిష్ట మెద్ది పై యిందుముఖకి 

నడుగు ఇజడమాటలకు. (బొద్దునిడిపి లేదు 

సాయ మవసాన మైనను సవనరతు 

కొదవ వఠెం గాని యింకను నుండఠాదు." 



15339 సారోస్వ్రత వ్యానములు.| వథమ సంవుటను 

ఆటు కన్ని కన్ని స్థల ములలో రనభావ | పమాదములు. గాన్సించు 
(గా C 

చున్న వి, పా|తోచిత నంభావణ సంఘటనమున సామాన్యముగ నీ కవి యతి 
pea సమరుం శని శల దు, క్భంగార రసవరనలు తఆఅచు రనవంతముగను మృదు 

౯ రా 

మధుర వచోయుతముగ నీంపారుచున కవి, 

వి పలంభ శృంగార మెస్చుడు నొక్కుకు ఫక్కిగా నుండి చదువుటకు 

విసువు “లిగించుచుండును, దుష్యంతు( న్ గంథమందు సుమారు మూండు 

మూరు విరవా వేదనల. బొందినట్లు వై న్రైంపంబ జెను. పతిమాటును దుమ్మెదల 

రొదలు, కోయిలల కూతలు, చిలుకల పలుకులు ని శ్యారది సావన హాన్యకవి 

సంప్రదాయ సిద్దమ లగు సొదగములే యుపయోనగింవంబడినవీ కాని కె శ త 

కల్పనలు గాని మదన డ్వేగ నూచన లగు మనొవికార చెష్టితములు గాని 

వరం౦ంవబడ లేదు. పెద్దన, కెింగళి నూరన మొదలగు కవు లీ విషయములో 
ణి 

నెంత మునోవారముగా వర్టించిరో చూడవచ్చును. ఈ కనిక |బిసంచానుభవే 

జానము తక్కువ. (గంధ పఠన జూన మక్కువ యనియు దోచుచున్న ది. 
అ మ 

ఆ కారణమువేతం బూర్వ | గంధములలో నున్న విరహవర్ష నలను గొంచెముగా 

మార్చితన (గంథమం దిడుకొ నెను, 

ఆంధ వాజ్మయమున శృంగారరస ముత్క్టటముగా నిరూపించుట 

ద్గీ 3 రంభించి పినవీల డు, 2 నూరిన మొదలగు (5) నాథునితొ "6 (బా ంభించి పిన భ[చు( ఏ వెద్దన, ఖే న్న ల? 

వారిచే వృద్ది నొంది దశిణచదెళమున ముద్దుపళని, "శషము వేంకటకవి మున్నగు 

వారి చేతులలో వెల్లి తలలు వేసి పరివోసాస్పద మయ్యిను. 

పినవీరభ్మ దుని శాకుంతలమందు శృంగారరన వర్గనలకంు యుద్ద 

వర్ణనము చాల రసపూరితముగా నున్నదని, చెప్పవచ్చును, తృ తీయాశ్యాన 

ములో హయగతి రగడను వర్ధించిన నై న్య నమరో క్సావాం బంతయు నెన్ని 

నార్డు చదివినను తనివితీరదు. నిజముగ నారాజ నైన్యము మన కన్నుల 

యరుట నడచుచున్న ట్లుండును. బహుళ: కర్ణాట రాజ్య సేనాని యగు 

యన్న గారితో నీ కవి నమరసన్నా హామున నున్న చమూనినవాంబుల వెంబడి 

కొంత కాలము దిరిగి ప్రత్యకముగం జతురంగ బలంబుల సమర 'కొతూవాల 
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గరి జ క లో Pa 

కొ లావాలంబుల వీక్షించి తన సాషనుభవము యథా రముగ వరించెనేమో 
థి రి 

అన - 

యని నందహము గలుగుచున్నది, 

భాషపాంతరీక రణము 

కాళిదాసుని నాటక మీ (ంధమున( గొంతవణకుం చెనిం౧౦ప6ఒదిన 

దని యింతకు పూర్వము చెప్పితిని, ఆ భఛాషాంతరీవరణము కథా 

కమముగా( గాని, అంక కమముగాయ గాని చేయుటలేదు, అచ్చటనున్న 

మలై నళ్లోకముల నాం ధీకరించి కథా సందర్భమునం దన (గంథముసన 

కలంకారముగా నుంచికొనెను, కాళిదాసుని శిరీష కుసుమ లాలిత్యమును 

వన్నె చెనకుండ, వాసనవోవకుండ, నవరసభరితముగ నుండునట్లు తెనింగించి 

గ్ర్వాణ కవితా మాధుర్యనమము( దెనుయు చాసయందు యథా మూలముగ( 

జూపింపవచ్చు నని సిద్రాంతవజచెను. 

వినవీరభ[దుని తర్వాత నీ (గంథముకు గప్పకవియు, నాగరాజా 

మాత్యు(డుశు, "దేలు కలు గా _నానసీయున్నారు, ఆదునిక కవులలో వీరే 

లింగయుగారు మున్నగువారు రా ఖైిడాగ  నాటకమును నాటకరూపవన ఎగ 6 

చెనింగించిగి, ఎంతమంది కవు లెన్ని వివముల నీ నాటకసుుళకు వెనిణించిన 

నవి సినవీరభ్మ చుని కృకిని మిం-చుట లేదు, పినవీరభ। దుని యాం కకరణ మస 

దృసము, అనతిశ యగ్రము, ౫ > 

---ఆం ధనాహొత్య పరిమ[త్చ తిక 

సంపుట 16; నంచిక 2, కి. 

|డభవ - “జ్యష్టము = భాషదపదము 
© 

*| గంధ పిస రభీతిచే నిందు వ్యానమునందలి ముఖ్యాంశములే (గ్రహాం 

చుటు యైనదని పొరకులు గమనింప (బార్భన - సంకలనక ర, 



వ. వెంపరాల సూర్యనారాయణ ళా మ్. 

నింహాసనచద్యాతింశిక యను నీ కావ్యము ద్వా! తింళ తాలభంజిక లు 

భోజరాజునకుం జెప్పిన వికమార్కునికథలు, అయ్యవి ముప్పదిరెండు,ఆ కథల 

నముచ్చయమే యీ కావ్యము. దీనికి మూలము కథానరిత్సాగరము. ఆ సాగ 

రము నుండి యూ రత్నము నెత్తి చక్కగా సాన (బటి యాంధ్ర సరస్వతిని 
జాలి టబ 

బూజ యొన8ంచిన మవోకవీ కెఅవీ గోపరాజు. ఇటీ మవోరత్న మింత 
ఓ 

కాలము దడాకను మబుంగుపడి యుండుట యత్యద్భుత మనక తీఅదు. కవి 

కాలమును బటి చూడం బునాణయుగమునకు6 గడవటను బుటిన మొదటి 
న (A) 

(ప్రబంవ మయ్య్యూము దినినించదరు వాత 6 (బబంధ కవు లవ్వరును సరం పకుండుట 

యేకారణముననో యూహింపంజాల కున్నారము. ఇటి కావ్యరత్న మును 
౬ 

ఏన సవ J క సాహితం సరిన స దిరుగ సవ ద్ద రించిన శ) యాం |ధ సాహిత్య పత్తు వారికి నాం|ధ చెళ 

మంతయు. న్నృతజ్ల మె యుండక తప్పదు చిన్నచిన్న మాటలతో. దేనెలు 
ల వా 

గుసయునటు, లేకాకారముగా నుండి వీివులమయ్యు విసువుపుట్టనట్టు త త 
౧౧ ౧౧ (వ! 

దుచిత స్రలములం టె వర్ణ నలతో నిండి పాండితీశ_క్రి యటుండ6 గవితాళకి శే 

(పాధాన్య పష్రయంబడిన యిట్టి కావ్యము లాం దనమునం దరుదు. ఇట్టి రథా 

సముచ్చయ రూపము లగు కావ్యములు బేశాళపంచవింశతి, శుకన ప్రతి 

మున్నగునవి యున్నను నిట్లు సర్వావయవ పరిపోషణను గాంచిన వనవీలు 

లేదు. కడపటి దగు శుకన వతి జీవకళ గల కావ్యములలో మిన్నయే శాని 

కథావస్తువు ననుసరించి. విలువ తగ్గక మానదు.  పహాంసవింశతి యొక 

నిఘంటు వనిననుం దప్పు కానేరదు. బేతాళ పంచవింశతి కవిత యించు 

జఅచ్చు పడిన సంస్కృత మూల మొక్కాటి విక్రమార్క చరితము 

(గద్యవపద్యాత్మ కవు) కలదు గాని యందు గల కథల వరుస యిందు. 

గానరాదు. వివయములును భేదముగా నువ్నవి. 
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మించుగా నంతయు సంసారాపేక్ష గలది యనవచ్చును, ఇట్టి కావ్యముల 

దృష్టి న శాక శేవల కల్పన కథలు, నాద్యసత్కథలు, సత్కవి కల్పనా 

ఏిభూషపావహా పూర్వువృత్త ములు ననుమూ6డు విధములగు కావ్యము. ల ద్భష్టి 

యందును నీ కావ్యము త్త మము కాకపోవదు. 

- ఇయ్యది స్వతం|[ఆ కావ్యము కాదనియు. నాం| ధకరణ మే యనియు, 

నాం| థి కరణము మహాకష్ట మనియు నీకవియు యవ తారకకయందు సుకుమార 

మగు ఫణితిని వివరించి తన భావనాళ క్ి వెల్లడించినాండు. 

ఉ. “ఈ సరో కి కావ్య మొకం డిమ్ముల సంక్కృళ భావ నచ్చుగా( 

జేసిన నట్ట వీండు మజిచేయుట యిటిది యంచు. 'జబ్పు6గా( 

"జీవీ యనాదరం బురక వేయకు(డి విలుకాడు తూంటుగా 

నేసిన నండి పాణ మణి యేసిన వానిద నూటి గావునన్”. 

1_25. 

ఈ పద్య "మెంత యు స్వాముభవమున( జెప్పిన దనుటకు సందియము 

లేదు. కాని యారీడి “మక్కికి మక్కి” గాం ప్పినవాండు కాకున్నను 

నాం।| దీకరణమున( గల | సయాసము వె లడించెను. 
nN 

ఇక నిటి భాప నుప 
డి 

మయోగింం6 బూనె నను విషయమున. 

చ. *తెనుంగున6 దేటగా6 గథలు చెల్పిన( గావ్యము బాొందులేదు; మె 

తన పన బాల దంగడు; విశదంబుగ సంస్కృత శబ మూ6ద6జి 
ఆ (ల 

ప్పిన నవి దర్భముం డకుచు. జెటరు వీకులం గావునన్ రుచుల్ 
(౯) ఢి 

దనర౭ చెనుంగు దేశియును దద్భృవనుం గలయంగ6 జప్పెదన్”. 

అని చెప్పే యనువగు తావులం దల అలితము లగు జాతీయములతో 

నింపినాండు. ఈతని కవితను గూర్చి యేదియు విశీషించి (వాయం బని 

లేకుండ నవతారక యందు డానే యద్దమువ లె నిలిపి యున్నా “డు 

కావ్యమునికు( బదునినిమిది వర్ణనము లుండవలె  ననునియమము 

పాటిం దల౯చియు వాని నుచిత నలములయందు6 జూఫెద నని చెప్పి 
థి 
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| నా! చ బా 

యుండుటయి కాక యౌాయాయి పస 

స్వభావమును పచ ర్టెంగ్ ని నాడు సర్వజ్ఞ తలు భంగ మనియు చానిశేని 

యయుచికజ త ముఖ్య మనియు, 
షా 

121. 

అని చెప్పుట మా|తమే కాక యక చూపియున్నాడు. 
ఆ) 

§ పథమాశ్వానమున బద్భిన్యాది (సై లతణనులు. ద్వితీయ శ్వాస 

మున6 జతుర్విధ పొక్ళతములతోను జి తరీతులతోను గవి తాకెళలమును, 

దృ్భృతీయా ఛాం్రనమున (6 జెరో హిళ్య దార్మద్యాది దూవణములను, నాల్లవ 

యా శ్వాసమున నాం|ధ చ్చంద శా ద్ర్రమున విశషించి యున్న యతుల 

విచారమును, బంచమాశ్యాాసనమున జీమూత వాహన చరి తమును, మణ్ొక 

తావున మల విద్యయు, మజొక సందర్భమున. జరవిద్యయు, నింకొక 
౧౫ 

ఒసంగమున నణువది నాలు విద్యల నామములును, స్వష్నములు, శకునములు 
CL గ 

మున్నగు వానిని విశషముగానో సామాన్యముగానో పదర్శించెనేశాని విడిచి 

"వెట్టన యంళ మొక్కటియు6 గానరాదు. ఈ కావ్యమున నచ్చటచ్చట 

సందర్భముల ననుసరించి సార్వ కాలకములును, సార్వజనీనములు నగునటు 
య 

చెప్పంబడి చెదరియున్న నీతి పద్యము లన్నియు నేక్చి కూర్చిన యెడ నొక 

చిన్న నీతిశ్యాన్త్ర మగును. (గంథవి సర భీతిచే మానవలని వచ్చినది. కాని 

యె తి చూపవలసిన వెన్నో విచిత కల్పనము లిందు గలవు. వివాద[గ స్త 

మైయున్న యొంటిమిట్ట చారంగలు వాదను నీకవి మున్నే తిర్చి 
యున్నా (డు. దర్శవురి, భువనగిరి, (క్ లము మున్నగు వానిం చెల్పుచు- 

“| తిలోక మాత మవోపాతక సంఘాత విఘాశాను యాత గనియున్ 

గంగన్ ”. ' 
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క. “అనదికి (మొక్కి ముఖ్య 

స్నానం జబొనరింప డిగ్గి చని యుదకం జా 

లోనం చెక తెక నుడుకం 

గా నద్భుత మైన మడుంగు6 గని వెరలాందెన్”. 

అని గంగయే గోదావరి యని తెల్పుట కుప్ప గుండమును వ ర్థించినాండు. 

ఉ. “ఆకడ నీతిశ్వాస్త్ర విదుండై గురు పఏడ్కౌని యె వేడ్క_తోం 

గాకిత మూలళ కి గనిగా నొనరించిన చెడి చట్టునా 

నేకశిలాఖిధానిమున నెన్నిక శెక్కి ధరి|త్రి లోన నే 

పోకల? బోని యట్టి సిరిపుట్టిన యింటికి నోరుగంటికిన్ *, 

5 ఆ. 156. వ. 

అని యొకళిలానగర మ్హమోరుగలే గాని యొంటిమీట్ట కానటు చెలియ 
(7) (Cr 

"జేనినాండు. 

(సత్యెకత :-- ప్రతి కవికిని గల్పనా పాటవముననో, యలం 

“కారనుననో, వ్యాకరణమునన, ఛందన్సుననో, భాషయందో కెంత 

పత్యకత యుండకమానదు. కల్పనాదుల మాట యటుండ భాషయం 

దిశండు చూవిన పశ్యకత యనుసమానము. తరువాత కవుల యందు౭౯కాని 

పూయలయందుగాంని లేని యెని యా నూత్న ళ బ్రనుల నీకవి "వాడి 

యున్నాండు. జానగిలు = బలాత్క్యాతమగు;. కానించు = కా సెవోయు: 

వుశాశేషలు = ముకా అసేనలు;వెంచ = మశకు(గు;పాంగు = (తమిళవద ను) 

ర హాస్యము, వృత్తాంత ము; భజన కక్కు = నులి కక్రు పరిణయిం చి ౫ 

పెండ్లాడి; నెల = ధనము; పెట్టము = విరోధి; వితండము =, విరోధ ము; 

పరిమాళించుట = (పరిఘాళిం చుట అని (బెను పాఠము )-మ ల్లవిద్యా[ కియా 

విశేషము; వయ్యంది = కొలిమి; ఇట్టి యపూర్వ పద పయో?,మున స్ కవి 

యొక్క |పక్యకత స్పష్షపడుచున్ను ది. 
న 

వ్యాక రణము విమయమయి యారయ। గ్వ్వార్హక మున వికల్ప 

సంధియును, నావుడు, మున్నగు నానంత ర్యార్గ కముల సంధియు, నచ్చ 

13 



టచ్నట6 గలవు. కార కేశారనంధి వివయమున నీతనితోపాటు వెక_౦|డు ఎరు Ox) వవీత్సె కాదసంధి పవయమున సి తె తు ర్క (( 

కవులు గలరు, కాని యానం తాగక. మం-_డున్ _ (6.67; 8.119, 

చీక కవిశయందు “డి వంరకను భఛావారకము. నము చయ బా 
\ £3 

నహిత మయి యానం రార ము నిచుకు. అబుటయయున్ వంటిది. ఒర 
7 

పదా చ్చునకు సంధిచిసిన కవులు శానరాబు. ఈ విషయమున నితడు 

యథచ్చముగా వ గించెను. ఇటి నెజసులు వెదకుట రసాస్వాదనమున కడమే 
ar కు ల్ 

కాని వా సవము తెల్చ్బవలసి వచ్చినవ్వుడు మజుంగు వట్టుట ద”న్రముకాదు. 
నక ర 

ఇటి స్మల్చ! ఒటూదము లున్న మా వతమున వీత్రని కవితకు నాలేశములు కళం 
ల అ C 

కచా.ములు కానేువు. 

~ 

ఇక నీవవి శ బముల వ జాూరూడతితో మెలంగినవా౭డే కాగి 
టి 

(వనుత్తుండు కాడు... ఎచ్చటనెని యొకటి రెండున్నను _బమాద మనుకొన 

నగునే కాని మజొండు కానేకదు. “వకోనవింళతిమి” (5-2) “వడ్విం 

శతితమో (1081) ఇటే వొకటి రెండున్నను నవి బొరపాటులు కాని 
రు 

యజానమున( (బయోగించిన వనుట యన్యాయము. సంస్కృత పాండితీ 
ఇ 

సో్ఫ్పోరకములగు (వ యోగ లనెకము లిందు. గలవు. 

కవి కాలనిర్జ యము ; 

గోసరాజను నీరండు నియోగి బింహ్మణు( డనియును, ఇంటి పేరు 

వో వైలవాకనీయును బదునేడవ శ'తాబ్ల ములొనివాం డనియి6 గావుల చరి 

(త్రమున నున్నది, ఈతని కేశవ పురుషుడు వన్నయామాత్యుండు. వెన్నయా 
మాత్యుండ నియు నందుంగలదు. కాని, అన్న యామాత్యుండనుట నాదము. 

వెలనాఃటి చేశుల చాతారామ శాసనము లందును వెన్నయామాత్యుండనియే 

యున్నది. ఇ6క6 గో వెల చారనుటయు నట్టి దె. ఈ కవి తాత తం| డులనాడు 

౩ లె కొందను బగిపాలించుదున్న “రాణామల్ల నృపాలుని “రాణన్” అని సద 

చ్చేనముచేని యొవరో మల్ల నృవాలు6దని సూలముగా( గవుల చరితము వాని 

నది. “కొెఆువి యున్నా మా తర్జకుంజరుండు”, “'కెటిని యన్న య 'యొవుడున్ 1” 

మున్న గు ముప్పది యిద్ద అ మం తుల చరి తమునందలి (ప యోగముల 

వలనను, చెన్నపురి పాచ్యలిఖత ఫుసక భాండాగారమునందలి తాళపత్ర 
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(వతి యందలి యాశ్వాసాంత గద్యము వలనను, *కెఅపి' వారేశాని 

క్రోవెలవారు కారని తెలియుచున్నది. (శబర త్నాకర కారుడు కొండమిది 
లు 

-వారనియొుకు%*. వదియేని లేఖక | పమాదనమున కో వెల వార నియున్న తాళ 

చరతి యాధారమునం “వుల “| త్రమున న శ్రాక్కీయుండును. ఈ గోప 

రాజున కేడవ పురుషు. డగు వెన్నామాత్యుండు వెలనాటి పృద్విశ్వరుని 

రాజ్యభారదురందరు? డనియు, నవ కవి కమశాలి యనియు, ననదవోలు 

(చందవోలు) నెలవుగా గలవా6 డనీయు.. |బథమాళ్వాస శ. న 41వ 

పద్యముగ వగ ంపబడినది. “యువ మండలికి ...... ఇత్యాది. 

ఇందలి బిరుదములు పెలనా టి పృిఢ్వశ్వరునివి కావు.  వలనాటి 

సృృధిపిళ్వర రాజ్యభారం ధుర్య దనునిదియు, చనా బిరుదావళిలో నొకటి యని 

యాశ్వాసాంత గద్యమునందలి “వెలనాటి పృ థిఏశ్వర రాజ సముదరణ'ి 
ధి 

అనునది చెన్చచున్నది. కావు ఏ వలనా 6ట సృథ్వీశ్వరుని కాలమును బట్టి 

వెన్న య=ంలము నిరయింప నగును. 
ణ 

శవమతాచార్యు. డగు పడి తారాధ్యుసి కాలవిగయమున ౩ శివల 
య 

{ గ రా 

త నార కీ కకయందుం గొమజాజు వేకంట అత్మణరావుగాల సె వెలనాటి 
6౨ 

యా 

కృధివీళ్వరుని కాలము నిట్లు రర యుంచిశారు. ండితు(డు, చందవోతు 
౧౧ ణ 

వెళ్ళునస్పిటక వెలనాటి చోడు(డు పొలించుచున్నా6 డనియును, నాలనికి 

మనుమ:డు సృ థిపీశ్వరుండనియులడ కుని కాలము కశ, 1118 నం. మొదలు 

1180నం. వబకు ననియు వివ5ంచరి. “శ్వ పడు 1165 వణికే ౮ జ్యము 

. re _— 

నకువచ్చినటు తోచుచున్నది”, అని మజొక వాక్యన, 115 నాటిక యని 

cn 

2 
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యర్హము రావబయును, వెన్నా మాతు డు ఏ కదశవ్రిరుని సా రడి యను 

గొంరరాజునా డే మంతి యయ్యును. గౌంక రొజు బహూ స్యల్పశాలవంననే 

శ్ ల a లో ల —ా a — 

మరణింప శాలుడగుం బృధ్వశవ్రిరుని 6 పంచి పెద వానిని జి రాజ్యమభివృద్ది 
0 

డు 

లో నికి( చెచ్చియుండ వలెను. అపుడె వృశ్వశ్వర రాజ్యసముద్ద 6 ఆ వియుదము 

సార్ణికను కాగలదు. 

వెన్నా మాత్ఫ్యు(డు గొంకనృపాలుని మంతిగా నున్న ట్ (కింది 

చోడరాజుల చాజారామ శెననమువలన6 చెలియ నగును. 
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Vol 1 No. l214_ (స్వస్తి My వల శాంటిచోడం (దిప పే 

సూను రమ్ మందన; Dero) మహీతిో Novo. 1205 

న్శం త కిభామంణి భ్ఫుకా ధనిధి శ వెన్ను (| నామాను)ఎ8.... అని “ముండుట 

వలన నాగౌెంక సృెబాలుని కాలమున నే మం| ఇచ్వము వహొయంంచి, యాతన 

వీమ్మటం బృ ్వళ్వ ౧దుని రాజ్యవమును సంరతీించి యుండుకు. గొంక నృవాలున 

నాంటీకి వెన్నయయుశకు యువకుం డె యుండును. పధ్వకటరుని కాలము 

నందును జాలభా? ముండి యుండును. కాన 1240 చాయ వన్నామాత్యుని 

కాలము; అధమము పతకము 1220 చాక సనియునై యుండును. ఈ వన్న 

యకు( బొొతు(డు, అమరేశ్వరు. డనియే గాని వుతుం డెవ్వండో యీ 

(గంథమున౬ గవి చెప్పలేదు. ఆజండు లేర వాయమున మరశించెనో లేక 

యశ పసిద్దు.డె యుండెనో కారణ ఎచలాహింవల జాలము. మమమం డగు 

నమ లేళ్వురునకు, అన్నయ, సింగయ యను నీద్ద ణు కుమారులు, ఇందలి 

యన్నయ తుది యిదజఅ మం; తుల చం తమున వర౦ంవ6బడి యునాా డు. రం ప్రై (| నో oa 

5 F ల ల | స్, “మున చానకరులజె గండఫెండెము దాల్బె( 
౯3 ౬. 

"అపి య న్నా మాకా రుంజరుందుి,. 

ore న “హం సీరిని వలచు సిరియు*ు 

నరుదున వారెం గోరు6 గొఅవి యన్నయ యెపుడుక 

వరకి 6 సతిని వల చును 
అండీ 

వరునన్ వరళక్షీ రి యతని వలచు న తమున్ *. 

మున్నగు పద్యములం బట్టి యాయగు ఎయమం తి మవాదొత య్రైనట్టు 

న్నది. అట్లున్న ను గవి నననాంటి కి దూరంయమయమగుటయు(6 చాను అన్నయ్య, 

అమ్ము డగు సింగ శాఖలోని వాంచగుటంయు6 గాంతోేలు నాతనిని గూర్చి 

యా కావ్యం మున విశేషముగా. [బళంసింపలదు కాని యాతని వు! తుం 

తగు "పెద్ది రాజును గూర్చి పలెక్ె ౦వ జనవాలు6 డగు మల్ల న చేవరాజునేం 

గుంచెలు, నందలములు నెల్లి యు. గకొన్న ఐాడని బళంసించెను, నోటరాజు 
అ కీఠతండు పదముళాత. 

రు —0 
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ఇంకంన వులాత యూ నిం యను గూర్చి విశేషించి చెప్పలేదు. 

ఈ సింగనకు అబ్బయ, గోజయ, న తనారయ, యను ముగ్గురు కొడుకులు 

గల రనియు, దన తాతయగు గోఒంరాబునకు నన్నయగు అబ్బయ కొ మాళ్ళు 

“రామరాజు, కేనన, చాచిరాజు_అనువారలు మ ుగ్గురును - అనపోతకుమార 

సింగయకు నుంతులుగా నుండి రనియు6 జెప్పెను, (చూ. 1-ఉర్ఫి. వెన్నా 

మాత్యునిక నాఅవతరము లోనివా రగుటచే వీరు ముగ్గు రును నించుమించుగా 

1400_చా(క నుండియుందురు. వన్నయ 1£20 రాకను, ఆపె ౨0 వం క్ 

యతని పు[తుని కాలము చూచు కొన్నను 1250 దాశను, తరువాత 

బె తుం డగు అమశేశ్వరుని శాలము---1280 చాశను, నాల్లపతరములో ని 

యన్నయ సీం? యల కాలము-15820 చాశను, అయిదవ తరమగు పెద్ది 

రాజు, అబ్బయ, గోవ నెర్యుండు, సత్యనారనయు 1860 చాంకను ఉండి 

యుందురు. ఇందలి ెదిరాజు కొడుకు లగు రామరాజు. శేనన, చాచి 
లు 

రాజులు 1860 మొదలు 1400 చాశ' నుందు రొనుటకు సందియము లేదు 

గడా: వకళిలానగ రాధి“తి యగు రెచర్ల సింగమ నాయని పుుతుండు “అన 

పోతనాయ.: ఉనియుి, నతని ప్యుతుండు రెండవ సింగనాయకు(డు (1880_ 

14060) © నాకను నున్నా 6ఉనియు నాం ధ వాజ్మయ సంగవా కారుని సద్దాం 

తము! ఈయనపోతసింగయ ౩ రామరాజాదులు మం|తులె యుందురని 

సమళాలిత మును బటి నీళ్చ్ళయించుట నుసనాద ము. 
యు రు లీ 

ఆ రామౌరాజాదులకు నమావతరములోని వాండగు కనువరాజును 

నించు మించుగా 14ఉ£0 సంవత్స: "ముల పొంత ములోని వాడు కావలసి 

వచ్చును, ఈ కసువరాజు మన కవికి? దం| డియనియు “రాణామల్ల 

న రేం[ధునకుం బరమ గురుల శె వాచార (పధమ సింహాసనాసీిమ లెన 

(బహూ దేవ 'యొదయల కా(తు( గామాంబిక యను కామినీ రత్నంబు( బరి 

(గహించి వెయుగల్లు నివాసియ యుండె ననియు, నిందు. జెప్ప(బడియె, 

కావున నీ కవి 1460 చశాంటియే జీవించియున్నా డన వచ్చును. 

ఏ మనంబూర్వకవి న్తుతియందు “అనఘు హుళక్కి భాస్కరు మహామతి( 

బిల్ల లమట్టి వీరరా ిజును.... అనుటవలన ( పిల్ల లమలట్లీ వీకభ। దునికిం దరువాతి 
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ఏ యనుమాసము కల్లివచ్చును. కొని నసమశకాఠలికుం డనినను సరెడును 

కలో, . జన ్న మాత్ఫుని కేడవశరము వాండగు నీ దగోవరా2 

౨30 'పాంచము చాత నుండవచ్చును నచా:ః ఒకతి మున హాచ్చినన 

ను దరమునళు 40 సంవత్శరముల చోన్వున6 నాల 

వెంత కారులు కాలస్ర్హ యము చేయుచునా న్నారు. శావున( కుల లమర్డి 

వికనాళు వమశాలికుండు శావట నిశళ్ళృయ  మనవచ్చుము. ఇంక 6 గపుః 

వ శతములోని ౩దియుపవ తా బ్రమను సిర్దాాంత ము నూలద్భష్టతా 6 వాని 

డేమా యినికించు మన్నది, రాణామల్ల నేను గూర్చ్పియును, వెన్నా మాతుః 

సగార్వాయు వాననలై య్ శాలనిర్ణయమును, ను యందు. చేయం 

బడినది 

Cg 

ఈతడు | సంగ వశమున నాల్లవ రరాశ్నాసములి లో జెప్పిన ఛందో 

నాంంద న వమున6 దిదమయూాయడు వళు తల్చినా6డు, కీమన కాలమునాటికి( 
య 

రై 

~—_ది al ళ్ త్ జే వదెియు కలవు; అనంతుని నాటి కిగువది యెవవి. ఈ ల fp ల నా cf yy గా 

శా" ములచె వాడా డు, ఇదియు నాలో చింపి వలవీన దే. 

నవమాళ్యాసమున 69 వ పుటలో 105 వ పద్యము తరువాత రెండు 

5 ద్యముల్బు ము కానివి కలవు, ఈ రెండు 5 ద్యములకు రండు విభ ములగు 

వావవములు దొఎకినవి, వాని నీ | కింద వాయునున్నా డను. ఎచ్చట సె న 

స్ పయన వాఠవు దొరకిన యెడం | బచుకంచి యో కెఅత దీఠురం గాక! 
Un ఎ 

క ముము గోరుచున్నా (డను. 

శశ రాం 
ఆ, ౪ లుపు తింములు మరువులు వంకమోళు 

ది 

తొలు జవ్యడలు తీపి వేళు 
౧౧౫ 

లక్కముణు చమనుచు లికాొశాటి పుడుకుచు 
రి 

గొౌందినిడక తెంవు లందు. “అవు.” 

‘te (= క “పుడుగులలో 6 జుటముగా 
యి 

నడవలు | గామములు తవులు నాదంబులు నం 
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ఆ, తెలుపు విరము ముమపులు వంక మూరలు 

జు 5 అయ్యా 

తిలలు జక్పటీలు తిలువళు 
(+ 

అక్కా మలుచమువుచు దికొ్య_టి యుడు చు 

గొంది నీదక కంపు అంచు మ్మే. 

క “*వుడువులలో. జిటముగా 
౬) 

నడువలు గామములు నాతంజబులు నం 

గొడవు నెబుంగం చా లే 

ర్పోడ సిద్ది ౫ లవ య్య వృద్ది పావని విప్పే. 
టు 

చేజ్ొక (వాత (పతిలో __ 

గ, *తొలుపు తిరములు వంకమోరలు పరహలు 

తెల లును చప్పటాలుకు తీవ వేళ్ళు 
aa 

లక్క_మలు చమ్మనుచును దా పెక్కు పుణును 

గొండు విడువక పంపు అండు గొమ్మ.” 

““పృడుగులలో బుటముగా 
ల 

నదవలు గామములు దవులు నాంత౦ంబులునం 

రో © 

జ ఆ లే ” & 

నదము ఇక యంగ చాక్ 

౫ కిదిక విదం విదన్వి నిలిపెన్ .'“ ర్చోడ సిద్దికయయ్య ద్య వి ది నిలిధొ 

(4 

ఈ పద్యము లెవ్యరును నే నిఘంటువువను వాడియు నుంది లేమ 

కృతి సమర్పణము -- ఈ కవి శిఖామణి తన కావ్యనునకు శివ కేశవుల 

నుభయులను గృతివతుల నొనర్చినా6డు. తిక్కన. సోమయాజి నాచన 

సోమనలవ ల హరివారుల నుభయులను సమానభ క్షి కితో సేవించిన యదర్రైతి. 
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అందుకు “తథాపి భ క్రి న్న రుణేందుఢేఖరే” అనినట్లు తొలుత శినస్తుతితో 

చా ంధించినా(డు! మఆజియి నాశ్వాసాంతవద్యములం దొక వ పద్యము హె 

సంబోధనములతోను నొకటి వారినంబోధనములతోను వేణ్ొకటి హానివార 

నందే వవవుులతోను ముగించుచు వచ్చెను. - 

ఫజుడు నీంవోనన మెక్కుటక ముప్పిదికెండు మాజులు వచ్చు 
“వ్పుడుకు వా?నో వారునో. ఛ్యానించుచు వచ్చినట్లు | పతి కథ మొదటను 

ఇని == 

* లలిళమగు. నచ్చతెలుంగు పదములతో నొక్కౌక్కు Es సె ” 3 ఈ (+ Pb! ౮ (Gr (౮౮ డ్రి 

కాకి వాయులను సమానముగా ధ్యానించుట తిక్కన క కవీం|దుని మార్గ మె 

యయ్యును భిన్న భిన్నముగా వర్ణించి హారిహూరుల నేకమొనర్భ్చి ముగించుచు 

వచ్చురీ8 నాచనసో మనార్యుని యు త్త” పొారివంళ ద్వితీయా శ్వాసము నందలి 

వారహొంన వమును సర దకుం దేశ మానదు.  కథలయందు సందర్భాను 

నార వంగా అందికొను, సూర్వున్( గూడ సరపముగా స్తుతించి యున్నా (డు. 

దన్న భర ఎకకడ! శివ కళ వాత్శక' మగు భగవంతుని కృత తిన స నర 

బువోసుళావండు. మజీయు నాశివశేళవుల వరెంచువట మృదువెన వ్యంగ 
వై ౧౧ య ణి 

వె లడించెను. అదియేకచా కాన్చవమునకు జీవము: 

“పులుగుల "పెద్ద వారువము పోటది బిడ్త (డు -తాంగ రౌతు పా 

ములు న 'మిశాయు నిజ నలు మావముల వా. డిలుదీర్సు స "బ్ 

ల్చులు బలుబంటు లాకమల పొలుక తెల నితభి పెద్ద. క్రో 
ఆవి ఉన mn 

చలనుచు నె లవారు. బొగడం దగునల వి వేల్పు. నాల్చెదన్*. ఇవ 
oa 

12 
{Ir వెలిపేట్టును బులితోలును 

మలయజమును బూదిపూత మణులున్ ఫణుణున్ 
దిలకము నెణగన్నుం గల 

వెలదియు మగవాడు వైన వేల్చుందలంతున్ ””. | 

T.115. 



నీంహోసెన దా (తింళిక 

ఇ6క్ వీ కనూర్క 

గానీ, యూ గోపరాజు 

ధ్ చ లా శ లో ళా z గ్ _ 

గ్రంథము లొ రెలు7 రని యనుకొనవలసి యున్నది. yr పపం 

సంవత్సరములలో స కమార్క చర్మ తమును రచించినాండని కవుల వివ చను 

తెల్చుచున్న ది. జక్కన ఈ 3వికంశుం గొలదిపాటి ముందు నాలా వాల 

కావలెను. అతనికల ళు మిన్న (గా జ దలంచినట్లును నిండు చూచ 

కోవిత్య తార తమ్యములు చూచిన యె*ల నీకవి జ 

-వాంజేయగుసు. అతనివలె నిమిడికయా? 

ma 
దారం మాల - mens > 

Pe: స టీ రు అ ఆ సా 

'జప్పుల.ల కది యజఇఒదడు, ఆ ]* వి, ఇ 

ముముం దికావ్యము కొంచెము వన్నె తగ్గి యిమిడ్క లేనట్లుంవవ మాదు. 

అంత నూ|తమున నియ్యది "గౌరన పా,తమ కాకపోవకు. 

రత్నముల వార మొకటి, బెం of Ph aj ర్త EA (౮ న్ అ t జో గ గా 
} ర్స 

"తేజస్సు, దిని సరిమళమును మనోవావముతే: నవాజ 

లగు జాతీయములతో మవోవారము లగు వరనలలతే ని ౩ టా. రా 
అతో (ns 

కావ్యములలో (బళ విగాంచి మించి బె. * 
—D 

ఆంధ సాహిత్య చమురు ల 

సంపుటము బి4; సంచి 6, 

యువ--మాఖపాలబునములు-' 183 2 బవ మా 

* ఈ వ్యాసము 1986లో ఆం|ధ సాపాత్య వగమత్తు వా? 3 బకటం 

పంబడిన సింవోసన ద్వా! తింశికకు పీఠికగా నున్నది. అందు ప వలో 

నీ వ్యాశమునకు శిరి క “సింహాసన దె్వాతింశిక పీక" యని కలదు. *మనింప 

(వొర్హిన-సంక లగక ర, 



(శృీమద్భాగినతము నాం ధక గం చిన బమ్మెం పోగ రాజు ఒంటిమిట్ట 

వాంణని కెందటును, ఓఆఅుు/ంటి వాందుని కొెందటును కొం ౫ కాలమునుండి 

పరస్పర విజయార్దుల పట్టునలత" వోరాడునున్నారు. "నె నాం ధకివుల 

చర్మ తమును వాడినప్పుడు తెలుంగు భాగవతముము ము దించిన "ఎ *గు శమ 

పీఠికలో సవాసిన దానిని నమ్మి పోతన యొంటి వుట్టణాః( ఉనియే చెప్పితిని 

యా 

చ్ అటో ఖల ఇ Os 4 న్ జ క న ఇ” బాయమును మాగ్బుక్ెని యోారు;,.ంటి వాండని నేనీ నడుమ సంస్క._గొంచి 

గాని యిటీవల ' ఇ లునజఠిన చాదానువాడములగు బటి నా తొంటి యభి 
రు 

(సకటించిన కూర్చులోం | బచు?ం చిన వాండ్ నైతిని. అటు చేసిసందులరయి 

దివి వావిలకొలను నుజబ్బారావుగారు నన్ను బహువిథముల గశాపించి 

పరిషత్చ త్రకలో నొక వ్యాసము) (వాని (పైకటించిరి. దూవణము 

లెస్చుడును వాద దెర్భల్యమునకు సూచన. లగుట విచాూాంచి వారి డుగా 

వచనముల నెశీర్వుచనములుగా సిక రించి సత్య పాణ: రాయణు అగు వంగి 

సయోగార్ల ముగా నా పూర్వాభి|బాయమును మార్చుకొనుఓకుం గల 

యాభాచములను సంశుపించి _వాయుచున్నా ను. సెట్టి పణ సినూాగ 

రణచిత్తులు దినినిహాగు చ తగించి, గమకు తోచిన సఏదాంగాముుం విని, 
ఫి 

కొందురుగార , 

పోర నాధ్యుని భాగవతన్నులో. నొంటిమిట్ట యనిగాని, యోగుల ని 

కాని లేదు; దానిలో “ఒక్కా రాకానిశాకాలంబున సోమూనారా?ంబు "రాకం 

గని సజ్జనాను మత౦మిన సంకట ళు భఫముత్తుం ౧ భంగ యగ 7 0? గుం ఊగి 

|కుంకులిడి వెడలి....మరలి కొన్ని దినంబులకు నేకళిలానగరంబునకు౧ జను 

'దెంచిఅని యేకశిలానగర మని మా| రము చెప్పబడినది. దీనినిబట్టి ఎందు, 

'బేర్కొూనంబడిన యేకశిలాన/'ర మేదియని నిర్ణయింసవలనియున్నది. శిలా 

తామ శాననములయందును, పూర్వా (గ౦ధములయందును. ఓంసగంటి 



బమ్మెర పోత-రాజు 

యుకశిలానగరనామము వ్యవహరం: (బడి యుండుట నిర్వెవాదా ౦కము" 
ఏక్రర్థిలాన), ఈ నామ మొంటిమిట్ట క శాసనము నందును (“౦వమునందును 

బాద (బడ లేదు. నూయణు సంవశ్చాల ముల | కిందట మెశాంజీగాగు గ్రామాల 

వలన కయిఫీయతులు మొదలైన వానిని సం|| హించి కూర్చ వేర్చెక స్థానిక 
చరి తముల (Local Records | లోని యుంఓమిట్ట EE 

శాసనములలోను ఒంటిమిట్ట కెంటమిట్ట్ల యన్న చన కాని యేకశిలాన౫ర 

మన్న "చంక్ళ అను గానయణయనద ; అంతేకాక యుంటమిట్ట యను పేర 

గ్రామమున. కొంట(డు, మిట్టుడు నను బోయలవలన వచ్చినదని దూప 

చెప్పంబడినది. ఓరుగంటి నశాతర్యుదుని కాలములో ననలా మన పోతన్నకు 

నూలు సంవత్సరములు ముం దోగుగంటియండే వానను వేయుచుండిన 

విద్యానాథ కవి తన (ళాపరు[దీయములో “రాజ న్నేకళిలానగ రాధీళ” 

యని యెద సల వలలో నోరు” oe "సెక విలానగర. మని వాడింయున్నా (డు, 

ఒంటిమీటలో నున్న కవులలో నొక్క రును ఒంటిమిట్ట "సక శిలానగర మని 

చెస్ప”రేదు.  ఒంటిమిట కవులలో మొదటివాయగు తిప్పనామాత్యుండా తన 
రు 

శరకములూో సొంటిమిట్ట ర ఘువీరుం డనియే చెప్పెను గాని యేకకిలాన ౫ ర 

నామ ముచ్చారింపలేదు. ఒంటిమిట్ట రమువీవ శతక ములోని రెండు పద్యముల 

అరం ఎ జాం - 

ణా కారుణోదయ భయొంటిమిటపుకనాథా నీకు నేం బద్యముల్ 
రి 

నూటుం జెప్పిన నూరుంబజేరు వెలయున్ నూల్నంబుగా నంత సనా 

నోదడుం బావన మౌను నీకగుణం గాంతుకా భ కర్ట్ నన్న ందణుకా 

రా రమ్మందురు గారవించి రఘువీరా జూనకీనాయకా 

మ. అతుల (పొధిమ సులు రాయక వి యయ్య లాజు సత్పు[తుందం 

త భక్తిం (రిపురాంలటబుండు* రచియించెకా చెన్లు “ద్యంబులన్ 

శతకం బోొక్ళ్క-టి దీని నీవు విని యాచం దార్కమై నిల్బుః 
న లి | 

ర్వతక న్యానుత ఇమొంటి మిట్ట రఘువీరా జానకనాయశకా! 



204 నెరస్వత వ్యాసములు (నథమ సంపుటము 

ఈ కవికాలములో నొటిమిటయం చ్ఫూ చదేసుడు కదం" రామ 
or రి 

స్వామీయే యయి యుండినయెపల శనరమలుటనునందు “గుణ ధామా 

మహాదొంటమిట నగరి కోదండ రాన Sh [C భూ అనీ వం (యుండును. 
చర 

“రంశవకపి్యెగ యంగ రాం 'రావుఖ| ది మి నస 6 =మాభ్యుద 
నూ నానా 

యిం సాంచ 7; ద్యుముసందు సంస్క “సమాన వన మిరు కీ, వు యి ౮ (Co) 

దొంమిట గనువపీర శ 
ర 

తియ మనీషి అర్య తాభిధాన పొ) యనియె చెపు గానీ యేక శిలా 

గుర సరాస్ట అరి ల మగ ర! గ §తిగ రాయి రాజు 
సి చు 

నగర మని చెకరదు. 

ఏకి శిలాసగ,౧గ వారం ఎట్ ఎ చాయం ఒజర్కనాయి యని 
టె య ర్న 

యర మిచ్చు న నరాల కది చల్లు గాణ మెగ గాల "రగు టు రె మ్ చడీ 
(| వై 

ముంత మెట్లకు. | వలదు ఏలయనగా అమనియు, ki అమా శిలయగింయు 
(™ 

నధ మంచె ప్పిడు బు ద్దిముంతుల యర వుంచ దాసు ర యను గ మాకు" మగీమంతు 
డ్ (వ) వ 6 న Na 

లూసాంచి తెలినికో లద. అలటిప*ంంని మగివం నం బటీ TIE SRN 
ల గు లలో ౪ 

(శ్రీసర్వూనము (శ్రీనగముగాం (శల యగ అవచ్చు బం పోయు పు! 

ఇ రచన బంగరు లె శభ N ఖు pe = Oa లి జ ~ - అ 
అట్ల చ నివచ్చినచి ( దని తాగను లగ గ్; DNC Cys DOLD Ta, రలు 

(8 a (5) గ్! 

లా Wm ఇ. జ ఉ న 1 ఈ లో జ ఇ స ఉస 
ఇ ర మని NOY డి గాలు TL) ASOD 9 Mer ముడు Oe 2 గ క స 

ర 

భే ల న్ ( సా జ. జ్వ ఈం ఆట్ ఇ 

సమగించుటా గామదె వాలయ సహక గ నొక పట యుంండదాటనమ అ 
థి cman 

ya 
” ఇ ఇ” షా ల లంత అ వా శా లు ఇ స గు వచ్చిన దని యము చేిటను,_ చవాదియున లోని సంలు అత ౯ 

లో జడ ఇ“ "Ya ల జ్ న me ॥ వ్ 1 

వి తానంలు న క ఈ న ఏ నొరు. Gf) (6 “యె; Maa న. వ్? vit) 

ప్ అలన అవి క న ee cr య. ఇ wan = hu ౨ లబిగనద ని ఇటొక “టను Dy. చవ an Bree 

ff భవ ౫) rer స అ లే > ల “ 
లన్ని యు గతుకులు లః యువక Rr cE SOI DH, గామి సం! 

గొ వ్ సె చాలిసా దిగా సన ఆ ye గా అరా వశ | ' a ¢ > న ™) ఇ ఎం ఆం nD ల 
Yr యా vw Jf Coma ౧ అల రట! 1). Hu COC re Cn nt Tigh) 0) 

ళల) Un) షష 

గ్ శ fy ఆం nha: బ్ 4 meen ల wr ep రిం 
రొంటండు మిటందు గు బాయిల “వా వగ కలిగన ఇ “ంండుటవున 

రు థు ఓ 

ష్ _ న్ జనో - ల . గ ణి 

న రెండు వ్యుత్పత్తులు") గండు బె ఏకీవుటుల్. ఏం యమున 251 

నొమ మొంటి మెట్ట సెల  నికిరాాగ) దగు. 

వన జు, — స ఇ అ ఉను గ = ® — |; | ఎగుల ఎ “బనంగాలాొాటది యి” చున రై “వాదన oN కొడి టి 

words బమ్మెరపోగ రాం రం (గ ంథములవిలన 7) సివయమ ఇటుేమెగ గలు 
ద. య - 
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నేకూ చూతము. పోతన చేసిన (గంధములు నాలుగు- వీరభ[ద విజయము, 
భా "ని నీదండికము, నారాయణ శతకము, కాగవతము. ఈ నాలిగింటిలో 

ముందుగా "నేకశిలానగర నామమును జెప్పిన భాగవతమును గూల విచారం ల 
తము. ఓరుగ ల్రే కశిలానగర మగుట భాగవత రచనకు పూర్వమే ను; ప 
సిద్దము కావున  భఛభాగవతమునందు. 'బెర్కైనం బడిన యేకశిలానగర మోగు 

గలే యని విశపవిచార మక్క.అలేకయే స్తూలబుద్దికి సహితము నిచర 

మగును. అది యట్లుండ (గా ణా గవత మును బట్ట యేకళిలానగరము ౫౧౦౫కు 

కొన్ని దినముల గమాణనుులో నున్నట్టు కనబడుచున్నది. గంగ యన ను 

"వీరు గగమిరిని భాగికధథికినీ గూడ నాం|ధ దెళమున సామా నము గా = వ్యవ 

వేరమునందున్న ది. రాజము సాందవర (వాంత మున గాతమీనడి సా 

గణముగా గరిచావరగియను నామముతో వ్యవహ రెంపంబడు చున్నను దీర 

గలు | నాంగముస సెం మాన్యవమవుగా గంగ యను వేరితోనే వ్యవహ డం (బదు 

2 అష 
BIN: చున్నది. అందువేవ నేకంళిలాననరమే యోరుగ ల య్యెడు తవ 

సర్కు.డకుం గు దినముల (వయాణములో నున్న గంగాభాగీరథి గాక 
చ 

యము యగును. ఈ ౧౦౫ము కన్ని దినముల (అయాణముల సున్న 

రం 
నా em Yo” ఇఒ ౯5 FR సరశిలానగర నామ మూదుగలున ౪ చెలును గాని యొంటిబుటక 6 గాని 

గత జం ర 

“mY ఇ” ఇ _ శ 4. జుల్ జీ రా న ఇ” 

గరంచిన యే యిగర పుగమునకు. గాని చెల్లదు. ఒంటి మెట్లకు నముపమునం 
“జే, 

గా rd గో. లా అరటి జ ఆ 

గొన్ని దినములలో జీగందగిన నది యిుదియు అదు. వ్యవహార గులో 

న్ 
ళీ అీకపోయినను నెదో స్పలమవోర్మ్య్యనులా సంగ యగం బడిన పినికినీనది 

యుంటి ముట్టరు సమీవములో నున్నను, ఆ వెన్న యొంటి మెట్లకు భావ 

ననుులో. ఒప్పఃబదినట్టు క్ న్నీ దినముల (ప యూణములో లేక కెన్ని గంటల 

ద యాణనులో స యున్నందున నందు బెరొ_నంబడిన నంగ వెన్న గా 

దట నిశా యము. సామాన్యనుగ = జల సామాగ్య మును గంగయని జనులు 

వ్యవప *గింతుగం గాన నందుచాహరింపవంబడిన గంగ కొచ్చి దినముల డయా 

అనులో సున్న యే వెటువు నీరో యేటి సీరో యను విద్వాంనులకు 

సమాధానము జెప్పుట నా వంటి ముతజ్జునకు సాధ్యము కాదు. కొన్ని 

దినము లన6గా నెన్ని మాసముల నను కావచ్చు నను వండితులను సమాధాన 

 అచుటయు ననింధ్యమే. పినాకిని యన్న రు రెండు నదుల కున్నప్పుడు 
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అరవినాకిని దకిణపినాకీవి యని పిలుచుచున్నట్లుగ *నే గంగ యను బడు 

రెండు నదులకు సామాగ్యమయం (యుండదుటనతేర నుత రముననున్న భాగుథి 

a లో ~~ ఇ గ / 

ము తరగాంగ యవియు దచితిణవమున నున్న షేచావంని దశిణగంగ యగుయు 
వాలి 

జ ము 

వియచుట ఎాడుక యె యున్నది. అయినను, గిచాసరి ద&ిణ + బ్ర సైమా 
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ల 5 ఇ ల ఫ్ a 

గుం లేక కేవల నలగ యని ఎలుచుటంయు వొడువలొ 6 గలదు క. 

తోడి సమకాలఠలికుం తేన (శ్రనాధథి మవోకబి -ర౩జమ మెం౦|దిఐం ముగు 
యె 

వం౦చుచు, 
ణ 

మొనసి గంగ మ్మ ౩ నాగిరమంు కొమ్మ" 

అను సీసపావముస గోదావరి గంగ యని చెప్పియున్నా.ండు. 

నోడావకీ నామముత* గౌలమిని సాధారణంగా వ్యవ వంచు ౮? 

—_ 

రు హా దవరములో నున చాధదుదడ దతీిణళబ  విరహి్శనముగా వాడి 
CL a &) థ్ ద 

గ్ల?” rf a జూన pa గ్ వి బు కు 

నప్పుడు, గంగ యనెడి యిక నాముముతోనే వ్యవహారం చు బశ No 

దుండిన పోత 'నామూశ్యుండు వతిణు,౦0” కనక “య భంకష శుభ సుముతుం) 
జా జీ 

భంగ యగు గం౫:* కిని (స యోగించుటలో వింశ యెనున్నదిం, దడ్నిణ 

ఒదానువూర్వుకముగా (సయోగించినను | వయోగంంవమ్మృ్మ'); దలీణు ఇ 

ఓ 

( న 

ఒఅ, అర్ a జ పా ఇ ఇంట ఇ ~~” 7 ఇ న... అ జ ఎదమును. విడిచి డై యోాగించూను (సయోంగి వచ్చును. దటణ ౫౦ 

నె6 దద్దయు నొప్పి" గోచావంరియు”” నని నన్నయ భటాగకంండు రం శబ 
ది ల య 

పూర ౧కముగా 6 యోగించెను, భాగవత... భాగగులను. గుచించిం Po 

పోగన్న యొక్కయు, వెలి 0నల నారాయణర ది యొక్కయు, SOLA 

ల 

కిం” న యొక్కయు గ్ 
టా | . లగి గి 

అ్రహినామములు గ యూా ౪ Net Of WD Nn 
ర్చి 

జ జ “5 - (rd ఇ _ జ ద వ = 
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("| 

జి ఇ జల ఇ లా. ఖు సా కూ = 1] జ ఇ అధి 

సద్రాంఎ మగుచున్నది. ఓతుులు కారగి యుంటి మీట ఎ" చాంనముిు సరయు 
- (nn యు a) 

nr = - . అజ న - 
త ల(వుత ఈ నామవులరు (పతిగా ఏరూ్యూరున కాగు oP లదలరు 

ఇనిండ య CEN లల పోలికా "రెండు on 10 pr 
వలిగందడు యు సమామ రగా 0 [గ మముఠథ వసొం4 “మిట్ట ro 

౧౯ 

వేడవ నుండు వాని నెంటిమిట వాగు కవ్శడి నని పెట్ట( RATT ని 
రు ఠి 

(ధాన గామ'మైన బి యుగ తోడి సమాసనంత్లుర' సంబంద ముల గామ కొట్ట 



బమ్మెర పోత రాజు విగ”? 

దేనిని తతృమివమునం గ పెట్టం జాలక బెమ్మవరవ సును బ్ర మ్మ 

యందు మనిరి. బ్ మ్బెగ బమ్మెర కాదని వాదించెడి లూ ఘకులకు 

తక్కిన యతగ వుల మాట యటుం వినకు బొమ్మెగలో మొదలు ED 
౯ రి నం. గా a డ్ ఆ an” wr | న” కారముత ఇర ౦భమ య్యుడు బ్ మ్మృవరము నెటు చెప్పా సాహసము 

CR 

8, = 9™— ఖ్ న్ > గగనాన! ఈ "ఐ రొంటి మెట్ట వాములశ సరివడక చానిని ౫ వ్పిపుచ్చుటకయి 
లీ 

బమ్మెర యూరిపలే కాదనియు పోతన పూర్వులూరూరు కారూాయుజా ఓ 

|భమణ శ బ్లభవ మైన బ ముర వారియింటి పే ఎర య్యుననియు అపూరాపాండివ గ 
శ్. 
( 

రాన _వథావు లయిన యుంటి మెట్టి వాదులు తమ వాండిత్య విశవమువేత విశేష 

ర్జకల్ప ము చెసిరి. బమ్మెర (గామ మగునో కాదో పుం పిక యె 

లు ఆ 

ఎ న 
పెట్టమట్టు సరస్వతి సోమయాజి కృతమయిన వృథు చరితములోసి 

కంది పద్యమును జదిపవి వారు |; గహిోంతురు కాక! 

చ. పరుల కన ధృ మై పరంగు ఖభా”వతంబు ర హాన్య మంశయుిుకా 
6 

పాని కస నెణీంగి మృదులాం|ధ వచేోరచనాచమ! మయా 

కరణ మహా వబంధమునుగా రచియించిన భాగుతజు ఒ 

మ్మెగపుగ పోతరాజు నససుక్ళశభోజు నుతింతు నెంజయున్ . 

గామనామము బొమ్మెర యని వాడుకలో నుండుటచే నది బర 

కాదని వాదించుచున్నారు గదా! ఓరుగంటి వె పువారు బముర పేను 

"రాజు నిప్పటికిని బ్"మ్మర పోశతరాజనియె. చెప్పుచున్నారు. త 9బది 

సంవత్సర ముల (కిందట ననంగా 1529వ నంవత్సర మునం దిం గషుక వమిణ 

హింగూస్తాన కవుల చరి[తమును (సకటించిన కావలి వేంకట రామసాగమి 

గారు పోతరాజు (గృహా నామము బ్ "మెర వారని _వాసియుండుట యంపి 

చూచియుండ లేదా: ఇంశికును మీ శేకనిలానగర మనెడిది వంటిమిట్ల?? 

ఒంటిమిట్ట “వంటిమిట్టలోను” వసతిగాను అని స్పలపురాణములో వ-కారా 

దిగా నున్నప్పుడు బమ్మెర జ బెమ్మెగ కాదనీ వాడించెడు సీరువంటిమిట్టయే 

యొంటేమి ట యని యెట్లు చెదురు | (గామను వంటిమిట్టయెయయిన 

మున జూన శేకశిలార్థ మె రాక మీవాదము నిర్మూలమగునుక చా! 
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సాగవతములో కవి |వాసిగ రెండు ముక్కలను బట్టియే యెకశిలా 

నగర మోయ? లనుటయ సంభావ్యముగా నున్నది. చ్వాదళన్క్మంధములలో 

'దేనిలోను కృతికాతియగు రాముని నంబోొధించుటలొ నెక్కాచీట _నెనను 

నొంటిమిట్ట కోదండ రామా: యని కాని తుదకు కోదండరామ"! 

యని కాని లేకపోవుటవేత నే పోత నార్యుని యిస్లదెవతము. నెండా [దామ 

మూ రియ కాని ఇయొంటమిట్లలో (గాని మణి రమే; గామములో గాని 

ముండిన యర్బావ్మీ గహూము కాదని స్పష్టత డుచున్నది. పోతరాజు తనకు 

_ప్రత్యతమయినట్టు చెప్పిన రాజముఖ్యుసి వర్ణనను బట యెనను ూాయదన 
5 యా 

చశరణములోని___ 

“సె యుత తమాల వసుమతీజము భంగి 
భా 

లువిలు మూం6ంవున6 బరయగు వాడు” 
(mM 

అను దానిని బటి కోదండరాము6 డని యూహించుటకం కు (“థమ 
a) 

దరణమయులోని 

“'మెజుంగు చెంగట నున్న మఘంబు శే వడి 

నువిద చెంగట నుండి నొొ్పువాని” 

అనుడానిని బటి సీఛారాము6 డని యూహించుట యధివ విశ్వాస 
రి 

CES 

యోగ్యము కాదా? పోతన నారాయణ నతకములోని యీ [కంది దేరిన 

వలన(గూ 

వు. “అపరాథంబులు నిన్ను నమ్మి విను ము నాజ జన్ఫవర్యంగములా 

విషరీతంబుగ్డ6 జేవినొాల నింక నీ పదిక్కు నాలోనికి లా 

క. “ అ ఎమి చ్ నో ఇ” ఇ” 13 ౭ 

గపటం వించియు లక దండధరుకుం [6 రథింపం) 

కుకుం దా తుంద నయ్య ధగగ్టపులి లకీ 'నెథ నా యణా!” 

భాగవత యున( బేరొనంబడిన 'యకళిలానగర మోగుగతలే యని 
‘cr 

యు*హింపబడందగియుండ లేదా? ఈ ధర్మపురి నె జాము రాజ్యములో 

మందున సమీఫమున ౧౫ేచావరీతీరముసందున్నది. పోతన  భాగివగమునం 
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జెస్ప(బడినట్లు చంద గ౧హణ పుణ్య కాలమున గంగాన్నా నార్భము పోయిన 

దీ పట్టణమున కె యయి యుందును. మహేశ్వర ఛ్యానంబు చేసి కించి దుస్మి 

లెత లోచనుండై యుండినప్పుడు శామభ[దుడు కవికి గన్నులవ  ౩దుటం 
గాన(బడుట యిచ్చటనే యయి యుండును. అందుచేత నావజఅకు శివభకు( 

డయి యుండిన పోత నార్యు6 డాక స్మీకముగా విష్లు భకు (డుగా మాటి 

యాయూరి నారాయణుని ప నక్క_డనెే నాశాయ శతకమును జెప్పి 

యుండును. అక్కడనుండి మరలి కొన్ని దినములలో నేకశిలాన గర మునకు 

నచ్చి శక 'ఎప్పన్ను సుతితో భాగవత పురాణాం[థికరణ మారంఖించి యుండును, 

ధర్మ పురీళశ్వురుని. బేర్కొనుటచే బమ్మెర పోత రాజు స్నానమునకు6 బోయినది 

యా పురముకడ నున్న గొతమీ గంగ యనియు గోడావరినుండి కొన్ని 

దినములలో వచ్చిన 'యేకశిలానగర మోరుగల్తే యనియు నులభముగా( 

"దెలిసికోవచ్చును. ఈ పు న కద్వయమునకు ముందుగా రచియింపం బడిన 

భోగిసీదండకమున. చేర్కానం బడిన సింగమనాయండు గోలుకొండ రాజ్యము 

లోని రాచకొండ, మెతుకు సంస్తానా థిశ్వరుం డగుట కూడ బమ్మెర ఫోగ్రరా 

జొ ంటిమిట్ల నివాసి కాండనియు, నోరుగల్ల న బరంగిన  యేకళిలానగర 

వాసియే యనియు ఘోషించుచున్నది. పోతనార్యుండు వ పథమమున 

రశియిం చిన ఇ వ్యగంథ మగు వీరభ|ద విజయము గూడ కొంతవట కాత. 

డోరుగల్లు పురవాసి యని స్టాపించుచున్నది. ఈ (గంధము కవి మిక్కిలి 

చిన్నవాం డయి శె వమత పతపాత మధికముగా కలిగింయుండిన కాలములో 

చేయబడినది మతగురువై న యివ్వటూరి సోమనారాధ్యుండు కవి నుద్దేశించి 

చెప్పినట్లున్న పీరభ|ద విజయములోని యీ క్రింది పద్యములు |గంథరచ 

నారంభకాలము నా6టికి పోత నార్యుండు పిన్న వాడని స్పష్టపణచుచున్నవి. 

ఓ “సమయంబు లాబును జర్భించి చర్చించి 

చదువులు నాల్లును జదివి చదివి 

బహు పురాణంబులు భాపించి భాషించి 

యితివోసముల నెల్ల నెటీంగి 'యెజి6గి 

కావ్యంబు లెన్నేని ఘర్షి ంచి ఘర్షించి 

యఖలవిద్యల నాత్మ నరసి యరసి 

14 
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ఘనులతో నదోపి గావించి కావించి 
Nn oOo 

సకల కృత్యంబులు జరరబు జరిపి 

ల లూ లు Be 
యున్న చనెనను మా ఇల నూతాలాెన 

యిలా na 

నింత ండువుం బోలెను వీరభ| ద 

అ క్ జయ మెలను వినం గడు పడ్కా యయ్యె 
న్ 

నది తెలుంగున రచియింపు మఫిమతముగ, 

ఆ. విన్నవాండ ననియు పెక్కు సత్క్బ్బతులను 

వీననివాండ ననియు వఅపు మాను 

మ్శత్పసాద దివ్య మహిమే నెంతెన( 

గవిత చెప్ప లావు కలుగు నీకు. 

పోతన కులగురువై న సోమనారాధ్యుని యింటి పేరు ఇవ్యటూ గివారు. 

ఇది (గామనామ మగుటకు సందేహము లేదు. ఇవ్వటూ రోరునల్లు ౩ ట్రణయు 

నకు ముప్పది మైళ్ళ దూరములో నున్నది. అందుచేత 

“అనమఘు( డివ్వటూరి యా రాధ్య చం దుండు 

సోమనాధసముడు సోమవిభుండు” 

అని కవి వర్ణించిన సోమనారాధ్య గురుండును ఆ గురువుచే పీరభ్యద 

ఐఇజయ విరచనమునకు నియమింవంబడిన త చ్చిష్యుం డగు వోతనయును ఓగు 

గల్లు (వాంతము వారని యేర్చడును గాన భాగవతము) నందు. జె (బడిన 

యేకళిలాన గర మోరుగ లే యని నిశ్చయ మగుచున్నది. ము( దిన మె యున్న 

వీరభ[ద విజయములోే 

ఉ. భాగవత పబంధ మతిభాసురతన్ రచియించి దతను 

ర్యాగకథా (పైసంగిమున నల్పవ చను. నె తిం దన్నిమి 

జా గత వ_క్ర్రదోష పరివోరము క యజనైక శౌ వశా 

స్తాగగమ సరభ్యద విజయ౦బు రచించెద వేది నామదిన్ , 
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అని యుండిన పద్యమును దివి (భమపడి నేను భాగవత రచనా 
నంత రమున ఏీరభ| ద విజయము (వాయంబడె నని చెస్పియుంటిని. ఇుడు 
గురు వాయులైె న వావిలకొలను నుబ్బారావు గారీ పద్యము (వాత ఫతులలో 
ల్దని చెబ్బ, నా కన్ను తెఅద చూపినందునను ఇప్పుడు నే నిందు నిమి తమె 
చదివిన బాత పు సకములలో నొె”క్క_ దానియందు దప్పు స్ పద్యము 

కానంటడ నందునను కవి పన్నవాండని చెప్పిన పద రిమున రది _సత్యమ 

విరోధముగా నున్నందునను ఈ పద్యము (సతీ ఫ్ర మని నిశ్చయించి నా 

(పమాద మును కృత జ్ఞ ఆఈా పూర్వకముగా సవరించుకొొనుచున్నాను. శెవు(డు 

చైప్పవపు రాణము ర చించెనన్న ౩౫ వసంఘమున కెల్ల నవమానకరముగా 

నుండు నని యెంచి భాగవతర చనా పాపవరివోరార్శిముగాం తరువాత వీర 

భద విజయము రచించినట్లు న్వజనులలో నమ్మకము కలిగించుట వీర 
శెవుం ఉఇవ్వండో యొకండ వద్యమును గూర్చి పున్తకమునం జేక్చియుండును. 
ఈ పద్యము పతీ ప్ర మని యిప్పుడు స్పష్టువిడి నందున కడప రశియింవం 

బడిన థఖాగవతములో కంకు మొదట రచియింవంబడిన వీరభ|ద విజయములో 

నెక్కువ లక్షణ దోవము లుండుటకు కారణము నహితము కరతలామలక 

మెనది. వీరభ,ద విజయము పోతన కృతము కాదనియు. నెవుంచే వేజొ 

కోడు పోతన "ఐరు"పెట్టి దానిని రచించెననీయు మొట్ట మొదట కొంత కాలము 

[కిందట నొక వాదము బైలు వెడలినది; ఆ వాదము నిలువదని తెటపడిన 

తరువాత నిప్పు డది పోతన కృత మే యనియు వీరభ| దవిజయము రోచించిన 

పోతన భాగవతమును చేసిన పోతన గాక వేబు పోతన యనియు ఇద్దణు 

పోతన్న లున్నట్లు బుద్దిమంతు అగుటచే నింకొక వింత “వాదమును బె లుదేజ 

దెసిం. పోతన్న కానివాడు కష్టపడి ప్పున్సకము చేసి తన చేరు మాసిపోవు 

నట్లుగా నన్యుండైన పోతన్న పెరుసెట్టుట కుదైళ "మేమి యుండును. పుస్త 

కమునకు (నిద్దీ రావలె నన్న యు దైేళ ముతో నట్లు చె ననెడు సత్వమున, 
పూర్య లాతుణికులు నిర్జుష కవిత్వము కాదని నిరాకరించిన పోతన్నకు 

కర్తృత్వ మారోపించుటకం శె సర్వలావణికులును పరమ [పామాణిక కవిత్వ 

మని శిరసావహిం చెడు తిక్కనాదులలో నొక్కరికి తన పున్తక కర్స్శత్వము 

నారోపించి యుండ(డా? పు నక ములో కర్త పేరు ప్రత్యక్షముగా కనంబడు 

చున్నప్పుడు దానిని నిరాకరించి యన్య కర్భుత్వము నారోపించుటకు నిరా 
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"శ్రే పముమును, నిర్దఘ్రములును నెన యయ సుమ నిదర్భన ము లుంన నక్య్కాజ 

లేదా? వీరభ ద విజయమును రచించిన పోతన్న చేటు, భాగివశమును ర చిం 

వన పోతన్న వేటు, అని చెప్పిటశై న నెమ్ 'పాతువు లున్నవి ? పంభద 

విజయనులోే సద్య -- “ఇది శ్రిమన్మహా మవాక్విక. యివటూారి సోము నా 

రాధ్య దివ్య ఓ స్పంద పొదపచ్మారాదక శసనామాత్యి పుట పోయ నామ 

"రేయ ఆతం బైన అనియు, భాగవజ ములో నిం “లది శ్రీ) మక్చ్టర 

కరుణారలివ కవితా విచిత శేసన మంతి పుత్ర సహజ పొండిగ్యా బీశిత-నా 

జైని అనియు వేజువేలుగా నుండుట యని చెప్పుదు 

రమోా! ఒక్ కవి చేసిన (గ్రంథము లన్నిటిలో గద్య లేకరీతినే యుంొ 

వలెనా* ఒక పు సకములో నొక విధముగాను ఇంకొక పు నకములో నింక ర 

విధముగాను ఉండంగూడచా * మీ యొంటిమెట్ట కపియైన యయ్యల-రాబు 

రామభ[దు6డే తన (పథమ కావ్య మైన సకల క ధాసారానం! గహములో గద్య 

“ఇది (శ్రీరామభళద భద (పసాద లబ్ది కవిళ్వు మహత్వవిశారద శారద స్కా 

విమి తాప సృ౦ంబనూ త పాత కాళ్యపనగో త పవి|త రామభద థిము [దా 

భద రామభ్యద (పణీళంపై నా --అనియు, ద్వితియ కావ్య మైన రామాఖ్యు 

దయములో గద్య - “ఇది (శ్రీమదొంటి మెట్ట రఘుపీరళతక నిర్మాణ కరాళ 

జగ దేకఖా్రతీధు ర్యాయ్యల రాజు తివయ మనీషి సర్వతాభి ధాన పొ 

క్కయార్య పుత్ర బరిశీలిత నమిద్ద రామానుజ మత సిద్దాంత మర ముమ్మడి 

వరదాచార్య కాటావ వీణాపా[త హృదయ పచ్యాధిప్టిత (శ్రీరామభ [ద 

రామభ్యద కవి (వణీతం బన” _ అనియు "వేయు వేజు విధములుగా వేయ 

లేదా? భాగవతములో కంచ ఏరభద విజయములో తప్పు లెక్కు.వ యున్న 

వనెడు పతమున, రామాభ్యుద యములో కంశు సకలకథాసార నంగ 

వాములో తప్పు లేక్కువలేవా! ఆజితేజిన మీందట చెప్పెడు కవిత్వములో 

కంళు | పారంభదళలో చెప్పిన బాలకవీత్వములో దోషము లఅలధికముగా 

నుండుట స్యాభావికము కాదా? ఉభయ కావ్యములలో ను గల వంశావళిలో 

గం థక రలు భిన్నులని స్టా పెంచుటకు గావలసినంత యుస్నట్టు మన 

మి|తులు చమ సూజ్ముబుద్దిచేం గని 'నిట్టన ఛేదము స్థూలబుద్ది న నసెకు? 

'దలియనరాకున్నది. ఈ (కిందను దాహారింప( బడెడు రండు వు “కర bax © కరముల 
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వంశావళులను పరిశీలించి బుద్దిమంతులు తాము తెలిసికొందురు గాక! 

భా గవతములోనిది యిది 

సీ. “కాండిన్య గో (త్ర సంకలితుం డాపన్షంబ 

సూ తుండు పుణ్యుండు సుుభగు( డైన 

ఖమనమం (తికి, బియవపు[ తు. దన్నయ 

కలకంగి త ద్భార్య “"గొరమాంబ 

కమలాపు వగమున6 గనియె సోమన మంతి 

వల్లభ మలమ వారి తనయు( 

ఇ లన యతనికి నిలాలు మాచమ 
౯౧) nn 

చారి పుతుండు వంళ వర్గనుండు 

లళితమూ రి బహుకకానిధి "కనన 

దానమాననీతి ధనుండు ఘనుడు 

తనకు లక్కమాంబ ధర్భ7హిని గా 

వమునియె శ వశాశ్ర్రమశ ము. గనియె. 

క. ఆమూనినిక్ిం బుట్టతీ 

"ము మిగువుర మ గజాతు, డీళ్వర సేవా 

కాముడు తిప్పన పోతన 

నామమవ్యకు ౦డ సాధునయ యుకు ౦డన్ .“ 

ఢా చదానినిబటి భీ మనకొడుకు అన్నయ, అన్నయ కొడుకు సోమన, సోమన్న 
ద. అ 

కొడుకు ఎ లన ఎ లన కొడుకు శకేసన్న, శేసన్న కొడుకు ల|గజు(డు తిప్పన్న, 
౯౫) ౧౫ 

తదనుజుండు పోతన్న అని విదిత మగుచున్నది, 

వీరభ ద విజయములోని వంశావళి యిది. 

ఉ. మలయ ఖవీమ నావహ్యాయ రుమారకు? డన్న యమం తీకికా దయా 
Cn 

"ఇ ధనికి గెరమాంబ కరవింద దశేకణు. డె జనించి వ 
aa 



సవా. టూ సారస్వత వా స్టసములు-|వధమ సంపుటము 

2 ల వెలుంగు స జన విరెయు డు సోవమున నామభథేయు. డా 
ఉగ 

మ లమయందు( గాంచె సుకుమాగుల ధిరుల సత్కుమారులన్ , 
య 

నీతి యుగంధరుం డన నిర్భలు. డై ఘననా గరీకు( డె 
ల > లు ల 7 Gy ల ఇ ఆఫ్ 

యాతత మెన రేచనయు నన్నయమం (తియి సర్వ శా వలా 

కాతులవోరు6 జ లనయు నయ్యల (వెగిడశయుకా దయాగుణ 
౧౫ 

| వాత విభూపణుండు జనవంద్యుందుమాచయ నా(గనున్నతిన్ . 
(నా 

అందుల మధ్యము డన 

మందరధిరుండు నీతిమంతుడు వనితా 

కొంద ర్పుండు మాచాంవిక 

నందంబుగ( ఇం డ్రియా డె నభినన కీ ర్రిన్. 

మానిని మాచమాంబకు6 కుమారళుూC డెల్లనకుం ద్రిసిద్దిగా 

మానుగ నుద్భవించిక కుమారులు శేసననయున్ గుణావళిన్ 

మానితు6డై న మాధవుడు మాన్యుండు నిమ్మడినా గ మువ్వు 

రున్ భూనుత మైన తెజమునల బోలిరి ధర్భుజభీమ పార్డులన్ . 

అట్టి ఘనుండు మంచికి దయాగుణ ధీమణి మాచమాంబకున్ 

బుట్టిన లమ్మీ యె యన6గ6 బొల్బగు గోపన కూర్చి చెల్లె లిన్ 

"నటన. ఇం ఉఊయాడ మహానీయుడు శననమం తి (శ్రీనతిన్ 
oe) aa) 

దట్టపు వేడ్క గాశవుడు దాను వరించిన భంగి. బొంగుచున్, 

ఆ దంపతులకు సంతత 

"మోదిత చితులకు మీథున ముఖ్యులకు దయా 

పాదిత గుణులకు శంకర 

పాదయుగాంభోజ భ కి పారీణులకున్. 

సారాచారుండు వె భవోన్నత ౧౩౯ నంపూర ర చం[దుండు భూ 
భారాహీం|ద సమాన దతు(డు నచా భర్మాక రుం డర్భిమం 
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చాగుం దంచిత రూపరేఖలను గందర్చుండు తూయోాయళ 

కృీరమ్ఫ్యం డగు తిప్పనార్యుండు జనించెన్ వంశవ్యమ్టుడై . 

వ. తదనుజుండ నయి యేను జన్మించి హోతన నామ'భేయుం3 నె 

పరగిం....దినిని బట్టియు మలయ పుత్తు)(డైన భీమన కొడుకు అన్నయ, 
అన్నయ కొడుకు సోమన, సోమన కొడుక్రు ఎల్లన, ఎ ల్లన కొడుకు ౩సన, 

"కసన కొడుకు ల|గజుడు  తిప్పెన్న తదనుజుడు పోతన్న, అయియే 

యున్నారు. ఇందుల భేద మంతయు ఫీమన తండి మల్హయ యనియు, 

ఎల్లన యన్నలు "రెచనాన్నయ అనియు తమ్ములయ్యల మాచయ అనియు, 

కవన తమ్ములు మాధవేమ్మడు అనియు, లత్మమ్మ (లక్కమాంబ) తం|డి 

మంచయ్య తల్లి మాచమాంబ యన్న గొవన్న యనియు, భాగవతములో? 

జెప్ప(బడని విశేషము లిచ్చుట యయియున్న ది. పోతన్న యొక (గ్రంథ 

ములో. చెప్పని తన తండ్రియొక్క తమ్ముల చేరులను పితృవ్యుల చేరులను 

త ల్లి యొక్క జననీజన కా[గజుల పేరులను రెండవ | గంధములోం జెప్పిన 

మా(తముననే యొక పోతన్న చెడి యిద్దలు పోతన్నలు గానగునా? 

పోతప్న యన్నయు తల్రిదం డులును వితామహా। పవితామవోదులును రెండు 

(గంథములలోను 'ఇప్పంబడిన వా రించుకయు భేదము లేక యింటి వేరుల 

తోను, పేరులతోను, భార్యలతోను, సరిగా నరిపోవుచుండ6గా చారు వేబువే 

అనుట కేమి యాధార మున్నది? ఒడయనంబి విలానమును బట్టియు దాతా 

యజణీ వివాహమును బట్టియు పోతన పుతపాత పపాతులు గో దావరీ 

(పాంతమునం టే యుండి గ*చావరి పొంత వాసులతోనే సంబంధబాంధ 

వ్యవమలు చేయుచున్నట్టు స్పష్టపడుచుండుటచె పోతన యొంటి మెట్టవాండు 

కాం డనియు గోచావరీ నదీ సమీపమునం దున్న యోరుగంటి వాసియే 

యనియు సిద్రాంత మగుచున్న ది. 

ఈ విషయము నింతట విడిచిపెట్టి పోతన యొంటిమెట్టవ-6 డని 

చెప్పుటకయి యొంటి మెట్ట వాదులు చూపుడు గంథ| పమాణములను గూర్చి 

య౦చుక విచారింతము. వీ రాధారము చేసికొన్న (సమాణము సుమారు 

డెబ్బది సంవత్సరముల (కిందట నన6గా (కళ. 1848వ సంవత్సరమున 

నాం|ధ భాగవతము నచ్చొతి ంచినప్పుడు_ పురాణము వాయ గవ శాన్తులు 
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గా తమకు లభించిన బమ్మెర పోత నామాత్యుని జన్మకర్శ బుఖా వాదులను 

గూర్చె తెలిపెడు వచన (గంధమును బట్ట (_సొసితి మని యత6దు బాల్య 

ములో శచేకశిలానగర + 8నర వనములో పశువులను మేవుచుండ(గా చిదా 

నందయోగి యతనికి దర్శన మిచ్చి రామమం తప దేళముచేయుట మొద లైన 

కధలు చెప్పుచు | వాసిన చాని పీఠిక. వారు తమ పీరికోయం దేక'శిలాన గర 

మని (వాయటయే. కాని యొంటి ముట్ట యని యెక్కడను చూాయకపోవుట 

చేశ వారికి దొరకిన పూర్వ ౦ధమునం దొంటి మెట్ట యను గు లేకపోవుట 

నిశ్చయము. అయినను, వాస తమ పీరికలో నేకళిలానగర మను ఇదము 

డోక్క-వువ్వు వేసి యా వుటముయొక్క  యడుగు భాగమునందు “ఈ 

(గ్రామమునకు (పతినామము ఒంటిమిట్ట, ఇది కణపకు దకణమున చెన్న 

పట్టణమునకు. బోవు బాటలో మొదటి మజిలీస్టలముగా నుంటున్నది” అని 

వివరణము వేయుటచే మూల( గంధమును "జఉసీన వారి యభి|బాయము గాక 

కేవల శాస్త్రుల వారి యభి | పాయమేయగును. అందువెత నొంటిమిట్రకు 

నేకశిలానగర మని చెప్పుట కాయన యె పధముండు. ఆయన యోరుగంటి 

కంచు ముక్కిలి చేరువ నున్న వాండగుటవెతను, ఓరుగల్లు [పాంతములకు 6 

బోయి పోతన విషయమున నక్కడి వాళేమి చెప్పుదొరో విననవకాశము 

'లేనివాం డగుటవేతను, ఒంటి మెట్టవా "రవ్వరో తమయూరను పోతన 

పొలము మొదలయిన వున్నివని చెప్ప నిని విశ్వసించినవాండగుట చేతను, 

అట్ల భి పాయపడి యుండును. కేవల జన ళుతులు నమ్మి (వాసిన వాత 

లెప్పుడును (పమాణములు కా(జాలవు,. శాసనముల వలనను చరి తముల 

వలనను రాజరాజ నరం! దునకు సారం గధరు(డను కొడుకున్న “కై కానంబడక 

పోయినను రాజమ హౌం దవరపు వారు నిజముగా సారంగధరు6 డుండి 

నట్టును, సారంగధరుని మెట్ట యన(బడెడి యా పట్టణములోని యొక్క చిన్న 
కొండ మీంద నాతని కాలువేతులు నఅకంబడి సట్టును, ఆమెట్ల [కింద నున్న 
చెటువులోనే మత్స్యనాథుండను సిద్దుండు సారంగధరుని తెగినకర చరణములు 
కడిగి స్వస్టునింజిసినట్టును జెప్పి యాయా స్థలములను జావుదురు. ఈకథ 

తమ దేశమునంచే నడవెనని చెప్పియోరుగల్లు పాంత ముల వారు స్టలనిద ర్భ 

నములు చూపెదరంటః: ఈ కధ మాళవచేశములో నడ చినట్టు గారనక్ళ త 

నవనాధ చరితము వలనను వేంకటపతి సారంగధర చరితము వలనను 
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చెలియ వచ్చుచున్నది. ఇది పొంచాల దేశనులో నడచిన దయినట్టు కెన్ని 

సంవత్సరముల (కిందట గోదావకీ మండలమునకు వే ద్యాథి కారిగా వచ్చిన 

'యుక నంజాబు దేళ స్టుడు చెప్పును, ఇట్ట కధలన్నియు నిజమని నమ్మ 

వచ్చునా? గోదావరీ మండలములోని క *నసీమ వా రొర్డునుండు నుత్స్యయం [త 

మును తెగ నేసి _దొపదిని హించిన స్థలము తమ రా శీమసీమలో నె యున్న 

దని మూప్పుచున్నాదు. ఇట్ట జన్మ ఫవాదములకును నిదర్భనములకును నెర 

యుండదు. మెకని వెరచవాగు సనూయిసంవత్సర వల | కిందట గ్రామస్తులవే 
యై _ 

(వెయించిన యొంటిముట 3 ఫీయతులలోను, పూార్వామునంమదమన్న తిలా 
రై రా 

శాసనములలోను, తధా మాను శై న కవులు చేసిన గంథములలోను ఒంటి 

మెట్ట "కేళశిలానగరనామము లేక పోవుటవేత థాగవతపీఠ8క నాటినుండియే 

వచ్చిన దనియు అంతకు పూర్వాము దాని కా పేరు లేదనియు భాపవింపవలసి 

యున్నది. నిరాధార మయిన జన పతితిని బల్లి (వాయంబిడిన దగుటవేత 

వాయ గీవ శా స్తులవారి యభిిపాయము (వమాణముకాదు. ఒంటి మెట్ట 

"3 పీయతులలో ఒంటి మెట్ట యను "ఫే రా|గామమునకు ఒంటండు మిట్టండు 

నను బోయల పేర కట్ట(బడుట బే వచ్చినదని స్పష్టముగా వాయ(బడియున్న ది, 

ఒంటి మేట్ట వారి రెండవ (గంధ నిదర్శనము దొరతనమువారి పరివాలన 

వివరణ సం|గహము (Administration Report) ఈ (గ్రంథము యొక్క. 

మూడవ సంపుటము. 991వ పుటలో నిట్లున్నది : “Vontimittah 

(వెంటిమిట్ట__Vontimitta, Tel.) From (onti, tel. single 1 

mitta, tel. mound) orl Sanskrit name (ekasilanagara |. mea- 

ning single --rock + city { Warangal }-Village Railway Station. 

Cuddapah Dist.. Sidhouttal..........--. .Large Pagoda |q. v.| 

dedicated to ౧06౭862 Ramaswamy, built or restored by & 

Vijayanagar rajah in 14th century—Car festival (ratotsavam) 

in April. Ancient mantapam |q- v.| close toa tank west 
a 

of the village. North of tbis are two caves 10 the hill. 

Finely sculptured old temple of Gopaulaswamy.” 
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ఈ పరిపాలన వివరణ సం|గవాము 1898 వ సంవత్సర మునం దనంగా 

శ) హయ గవ శాస్తు లారి భాగవత. పీఠిక |పకటింసంబడి యొంటిమి ట్ర 

నేకశిలానగర మనుకొన నారంభించిన నలువది యెదు సంవత్సరముల తరు 

వాత బెక టింష (బడినది. ఇది వాయబడు చుండిన కాలమునందు వాయ।గీయ 

శాస్తుగలవారి పీరికను చదివి (భమవడిన [కింది యుద్యోగస్థు లెవ్వరోో 

తెలుగుశా దు సయి యధి కారుల కొంటిమిట్ట యన6గా సంస్కృత మున "నేక 

శిలానగరమని తెలువుటవేత నట్టు [వాయంబడి యుండును. ఈ పుస్తకమును 

(పకటించిన (గొంథకర్త లేకళిలానగనరము నక్క వోరంగ లని [వానియు 

న్నారు. భాగవత పీరిశానంతరమున బహుసంవత్సర ములకు (బక టంవబడీన 

యీ |గంథ మీ విషయమున ఎ మాణము కానేరదు. పదునాల్లవ శతాబ్దము 

నందొక విజయనగర రాజుచేత కోదండ రామస్వామి దేవాలయము కట్ట 

బెడినదని చె వాతలలో నుండుట చెత మన బమ్మెర పోతరాజు నాటి క్రీ 

దేవాలయము కట్టంబడినవొ లేదొ? ఒక వేళ కట్టబడినను దాని కప్పటి కిప్పటి 

(సిద్ది వచ్చియుండునా యని సంచేహింసవలసి యున్నది. అప్పటికి రాలే 

దనియే చెప్పవచ్చును. ఆ |గామములో గోపాలస్వామిది పురాతన విష్ల్వా 

లయ మొకటి యున్నదని వయి(వాంతలొ నున్నది గదా 1! ఒంటిమిట్ట కవి 

యని నిర్వివాదముగా నంగీక రింపంబడిన పోతనకు నూలు నూటయే(బది సం 

వత్చరముల తరువాత నుండిన యయ్యల రాజు మభ దకవి తన (పథమ 

(గంథ మైన సకల కథాసారసం| గవామును గోపాలస్వామి కంకితము చేయు 

టయే మన యూహాను సిద్ధాంతము చేయుచున్నది పాఠకుల యుపయోగార్హ 

ముగా సకల కథాసార సం|గవాములోని ము దటి 5 ద్యము నిందుదాపహారించు 

చున్నాను : 

శా, @) లీలావతి "మైన రుక్మి కింయు రాజీ వాన్య యెనటి న 
ఎ రి 

త్యాలోలాక్షియు నిర్వు చెప్పు డతివేలాన కి నిర్వంకలన్ 

హోళి న్నిల్వం దటి దయ్ లలిత నీలా భాకృతింబొల్బు గో 

పాలస్వామి కడున్ దయారసము నాె6 జిల్కు నెల ప్పుడున్. 
ర్లు ౧౫ 

ఆ-(౮. 
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కడప మండల చరిత్ర సంగగ్రవాము నందు. (08664402 District 
Mannual Page శం). ఐంటిమిట్టను గూర్చి యేమున్నవే చూడుండు_ 

“Ontimetta (the solitary bill) is of the most important 

towns. It bas a large and very holy Pagoda and a tank of 

501006 importance. The Pagoda is dedicated to Kodanda Rama 

swami and is said to have been built by one of Chitwail 

Rajahas about 800 years ago, though, if the inscription, at 
Gandikota (See Appendix) 18 to be tlelieved, it must have 

been built by a member of tbe Vizianagar dynasty in the 

l4th Century” 

సె దానికిది తెలుంగు - ఒంటి మట (ఒంటిగా నును దిబి మిక్కిలి 
రా ౬ | a బీ) రౌ 

ముఖ్యము లై న వట్రణములలో నొకటి. అది పెద్దదై మిక్కిలి సవి|తమెన 
రా రహా ర 

యొక్క దేవాలయమును కొంత ముఖ్యమైన యొక చెజువును గలిగి 

యున్నది, చెవాలయము కోదండ రామస్వామి క ర్చెంపంబడిన ది, గండికోట 

(అనుబంధము చూడు) వద్దనున్న శాసనమును నమ్మవలసి యుండిన కకమున 

విజయనగర రాజక టుంబములో నొకరివేత పదునాల్గవ శ తాజ్ఞమునందు కట్టం 
లు 

బడవలసి యున్నను, అది సుమారు మున్నూజు సంవత్సరముల (కిందట 

చిటి'వేలు రాజులలో నొకరిచే కట్టింపంబడి యున్నటు చెప్పంబడుచున్న దొ, 
రు లు లు 

చిట్టి వెలు రాజులు మటు అనంతభూపాలు(డు లోనగువారు. వని 

చెప్పంబడినట్టు కోదండరామస్వామి దేవాలయము శట్ట(బడి నున్నూలు సం 

వత్సరములేయయిన వత్షమున, అది మన పోశనార్యుని యనంతరమున 

నూయి నంవత్చరములకు చని గాని కట్టబడి యె యుండదు, సంశయ[గన్త 

మెన శాసనమును నమ్మి "దేవాలయము పదునాల్లవ శ తా బ్రమునం దే కట్టంబ డె 

నముకొన్నను, అది భాగవత రచన కాలమునందో 'తదనంతరమునందో కట్ట 

బడి యుండవలెను. అందుచేత పోతరాజునకు పత్యడు మైన రాము డొంటి 

మెట్ట కోదండరామస్వామి =*(శనియు, పోతన యెకశిలానగర మొంటి మెట్ట 

కాక యోరుగ ల్ల యనియు ఊపహిాంపవలసి యున్నది. 
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జంక నొంటిమెట్ట వాదుల మూ6డవ (గంధ (౪ మాణమునకు ప తము. 

దానినే వాగు పరమ (వమాణమైన పురాణ మనుచున్నారు. వారు పరమా 

థారనుగా నిన్నుకి"నుచున్న టూ కడపటి మవో ్రంధ మొంటి ముట్టికు 

దాపున నున్న యోబిలి [గామ నివాసి యయిన రామ దొనాఖ్య మహాను 

భావుడు తన "౯వ్వరో సంస్కృత స్కాంద పురాణము నుంది తెనిగించి తెచ్చి 

యిచ్చిన తెనుగు నచనము ననుసరించి. చెనినట్టుగా “వకశిలానగర మావో 

తరము” అనుపేర 1906వ సంవత్సరాంతనుగ సృజించిన మూ"ండాళ్వాన 

ముల యత్యద్భుత సద్య కావ్యము. ఈ మహాకవి వినిచిత పవత వచ త 

కావ్యములోని కడపటి గద్య మిట్లున్నది __ “ఇది (శ్రీమ్మదామభద కరుణా 

పాత రామయామాత్యప్వుత ఆం|ధమాథఘ పురాణ నిర్మాణ కవితా | పీణ 

అవ్టవిద్యానీ ధాన రామదాస [3 ధాన డణతం బైన యేకళిలానగర మహా 

తంబు సర్వంబును ద్వితీయాశ్వాసము”. 

కవి త నాం|[ధ మాఘపురాణ నిర్మాణ కక తా డ వీణుండ నని 

గొప్ప చెప్పుకొన్నను థాపావిషయమును బట్టి విచాాంపంగా నీ పురాణము 

వట్టి తప్పుల కుప్పగా నున్నది. కవిత్వమునం చాజిళజివ తరువాత రచింవం 

బడిన యూ యేకళిలానగర మాహా రచన యె దొపభూయిస్ట మయి యుం 

డ6గా పథమ నిర్మాణ మయిన మాఘపురాణ మహిమ యెంత ఇాఘావా(త 

ముగా నుండునో ; ఒక్క భాషావిమయమున మాతమె కాక చగిశా9ం శ 

విషయమునను నిది తప్పుల కుష్పగానే కానంబడుచున్నది. కవి తా నీ గం 

థము నెవురాణమునుండి ౫కొంటి ననియెనో యాస్కాంద పురాణ భాగము 
నైనం జూచిన పావమునం బోయిన వాడు కాడు. అసలట్టి పురాణ ముండిన 

గదా చూడ నవకాశము కలుగును? లేని పురాణము నెవ్యః డెట్లుచూడం 

గలుగును * వాయగీివ శాస్తు)ల వారి భాగవత పీఠికను జదివి దానిలోని 

కథలను స్పానికేతిహోసవులలోని కట్టుకథలను గైకొని స్థలాభిమానముచేత 

నొంటిమెట్టకు పాశ న్య్యము తీసికొని రావలెనన్న చింతతో కావ్యమునకు 

"గౌరవము కలుగుటకయి స్కాంద పురాణాంతర్షత మని చెప్పి, కవియే యీ 

'యకశిలానగర మావోత్మ్యము నీ నడుమ సృజించియుండును. దిని సత్య పీ 

డింది భాగములను జదివెడు నిప్పూతిక బుద్దులకు బోధపఢక మానదు. ఒం 
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ఉండు మిట్టండు అను బోయ వాం _డద్దయి కోదంగ రామ వగహమును 

బూజబించుచు నొక యడవిలో వానముచేయుచుండి రనియు ఆ యర Gn 

నొక రాజు మృగయావిన" దార్జముగా వచ్చి వేటాడి యలసీ పిపాసాపీడితు 

ఢంయు జలాశయమును జూపుంయని వేండ6గా, 

“అనుచు రాజు నుడువ నా వంట మిటలు 
6౬ 

రమ్మటంచు. బోయి రామతీర్థ 

సరనసు6 జూప నదియుజలములు వాల లే 

వొక్కగజము (గోల నిక్కువముగి. 

బోయ లాతనిని గొనిపోయి రామసీర మనంబజెడి యొక మంచినీళ్ళ 
శ) 

గుంటను తిము మూత వేయుంచిన రాతిని ఇ కిందిసి చూపలగా రాజందు 

జలపానము చేసి సంతృవు (డె సంతోషించి వరము కోరు ఉని యడిగె 

ననియు, 

ర్, 

UK 

“మె మారించిన (దవ్యము 
re] 

రాముల కర్చించినాము రాతిని గుడిగా 

తా మేర్చరించి యందున 

స్వామిని నిల్పియును నవల6 జ (ఇ లు వుంచవలెన్. 

. ఇది గాకను మా పేరను 

సద యుడ వె పట్టణంబు 6 జ / "జె )య్యగవ లె మూ 

మదిలోన నుండు టరు 

సుదినంబును గూడినట్ట శుభల గ్నమునన్. 

. ఆచం చార్క-స్థాయిగ 

భూచ కము నుండు వజకు6 బోకుండంగా 

నొ చ కికి( గ ంకర్యము 

వ చేయించంగ భూమి యూవల రాజా ! 

చ(చె)అువు కింద భూమి చాలినంతయు స్వామి 

కియ్యవ లెను పూజ లిచ్చువారి 
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కిలు వాకిలియును నెర్చురింప6గవలె 
rn 

వంటోష్ష ముటలోే ము వసదిగాను. 

కి దేవాలయమును దేవాలయ నమీపమున6 దమ 

“శీర నెక యూరును ౫ టింపునుని కోరగా రాజువారి కోరికను దిగి యొంట 

మెట్టి గట్లెంచే చెనసయు అ బున కొ ౦టిమిట్ట నామము వచ్చుటకు 6 గారణ 

మందు వివ£ింపంబడియున్న ది, ఈ | గంథమునుబట్టి ముదటిబోయ వాని పే 

రొంటలిె* వంటండో యాతని పేర గట్టంబడిన [గామ మొంటి ఏ పట్ట యో, 

వంఓమిట్ట యో స్పష్ష షముగా(6 చెలియరాకున్న ది. పయిప పద్యమును బట్టి వంటి 

మిట్ట యయినక్తే ౩ క్రనంబడినను, పురవర్షనముల్ ని యీ కింది వద్యమును 

బటి చూడ6గా నొంటమిట యగుచున్న ది, 
రు ౬ 

సీ. “పురవిశేవంబు గోపురవివేషంబులు 

నొనరంగా నొప్పును నొంటిమిట్ట 

స్టలవిశేషం బుపన్లల విశేషంబులు 

నొనరంగా నొప్పును నొంటిమిట్ల 
జలపిశేషంబు అంజిల వి శేషంబులు 

నొనరంగా నొప్పును నొంటిమిట్ట 
కులవి శేషంబు గోకుల విశేషంబులు 

నినర (౫ నొష్పును నొంటిమిట్ట 

సెరవిెశేషంబు నయ్యు వానర విశేష 

మయ్యు రథగ్గజతుర గ వాపహానము అయ్యూ 

చుట్టు నుద్యానవనము లె చేద్యముగను 

చూడం జూడంగ నొప్బును సురుచిరముగు, 

ఏకశిలాన గరమును "దనుంగులో ని స 0టమిట్ట యందు రనియు స్కాంద 
ఆ _- HL 4 = పురాణములో సే చెప్పంది దడెన6ట: 

ర్, పకళిలానగరం బన 

(శ్ఫీకరముగ బట్రణంబు చెల(గుచు నుండున్ 
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లోకులు ెలుంగున నుడువుదు 

-రేకంబుగ వంటిమిట యిది యను రన్, _--ఆ.౧ 
ఆ) 

మన వారికి. గానసిన దంతయు నిందులోనే యుండగా మణీ యేది 

కాపలెనుః బమ్మెర పోత రా జంట మెట్ట వా డనియు నీ యవూర్య పురా 

ములో నేయున్నది. చి త్తగింపుండు.__ 

గీ. శాలివాహన శకగత మాలి నడుచు 

వేయి మున్నూటు వత్సరా ల్వెలయు చుండ 

బమ్మెర కులాబ్టి చంద్రుడు భగవద ౦ళు 

కసనామాత్య పుతుండు శకేళవునకున్. 

క. భక్తు డయినట్టి పోతన 
వయసు రాకమునుపె యురుగో[తము లా 

గోవుల మేవుచు 

నేకశిలనగర రాజము నందున్. 

క. కాపురము వేయుచుండియు. 

గాపులతో. గూడి వనుల6 గనవు స్థలములన్ 

"ముపుచునుండ6గ6 గొండల 

చాపు చిడానందయోగి దర్శన మయ్యెన్ . 

గ్, దర్శనంబు మౌని స్పర్శయు. గలిగిన 

బావనుందు నయ బారు డతడు 

నదియు. జూచి రామనామంబు నుపదేశ 

మొనర6 జెసి దాని మూలమునను. 

గీ. ఆ చిదానంద యోగికి నపుడు భక 

వినయములు చేసి శాళ్వతవిభవ మమర( 

దారకంబును డెరకెను ధన్యునైతి 

ననుచు | మొక్కి-డి పోతనానంద మొంచె. 
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వే అంగం జిదానంద యోగి యదృళ్యుం డె చధిన6 దదనంతరి౦బుస. 

షు భాగవతవు6 జేయ భావించి రాముల 

కం వుం బూతు జన కొెడుకుం జూచి 
ఎ 

త త్రిదం[డు అపుడు తగునని చెప్పిరి 
Cn 

పోల సెఖ్యు! డవుడు పొనయం జని. _--ఆ..౨. 

ఉ. బ మ్మైరపోత నాఖ్యుండును చాసీలు కాళివురంబు!6 జీరి భీ 

ప్మమ్మను చే(డికొంచు6 గలుషమ్ముల బాపు మటంచు విష్ణుఫా 

దమ్మునం బుట్టినమ్మ యని దబ్బున గంగను దోంగి లేచి చి 

తృమ్మున రాము జేచ్చుకొని తారకముకా జపియించు 
(8 

చుసాడస్. __ఆ.3. 

క్. పట్టా ఖరాను దేవుండు 

పటుగ6 గను గవకుంజాలయ బత్యతం బై 
రు 

దిటముగా భాగవత ము 
లు 

ప్పట్లునం 'దెనింగించు మోతభాగ్యము లొదవున్. ౪.8: 
న 

బమ్మెరపోతరా జొెంటిమిట్ట వా( డని చూపుటయే కాక బమ్మెర 

పోతరాజు స్నానమువేసినది గోదావరిగాక కాశిలోని ఫీమ్మమ్మ (వీవ్మని 

యమ్మ యని స్పష్టపజిచి యా మవోపురాణ మొంటిమిట్ట వాదుల పాలిటి 

కల్పతరు వై నది. కవికి రాముండు సావాత్కరించినదియు. కాశీనగరములో నే 

యనియీ పునకము తెలుపు చున్నది. రాముడు పత్యక్షుమయి 

భాగవతమును రచింపు మని యాధదేశింపంగానే పోతరా జొంటిమిట్టకు 

పరుగుత్తుకొని వచ్చెనట : 

క. _ పకళిలానగర మునకు. 

| బాకటముగ( బోత రాజు పరుగిడి యచటన్ 

(శ్రీ కాంతుం డగు రాముల 

నాకరముగం చెసికొంచు నయ మరుడారన్. _.ఆ,9. “0 
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ఈ యపూర్వూ స్కాంద పురాణములో. బేర్కానంబడిన వాం డొక్క 

పోతరాజు [మాత మే కాండు. తరువాత బహుకాలమున కుండిన యొంటి 

మిట్టక ఏ యయ్యల రాజు 'రామభదుండు సహిత మిందు బేర్కూనంబ జను. 

అఆక్రని కథను జూడు.6డు.__ 

క, శివదేవరాయ లను (ప్రభు 

నవినయత న్విజయ నగర సా మాజ్యుం డై 

నవఖండంబుల నేలుచు 

నవిరళముగ రామచేవు నర్చన చేసెన్. _ఆ.3, 

వ. అటి శాలంబున శెాలివావాన శకవర్షి ౦బులు వేయి న్నన్నూట 
౬ 

డెబ్బది మొదలు యొనుబదిం౦ండువటజుగు6 దన రాజ్యంబునకు 

లో (బడిన సిద్దవటపురంబున కిరు దెసల వంటిమ్ట్ట (శ్రీరాముల 

వారికి సకలభోగంబులు జరుగునటుల( గోన్నిపురంబుల నరణం 

బిచ్చె నా సమయంబునందు. 

యట్. అయ్యల రాజు వంళజు(డు నాలును బంధులు మి|తు లాదిగా( 

జయ్యన( బుతు నెత్తుకొని స్వామికి నర్భనచేయు వేళ6 ద 

అ య్యెడ బు తునుంచి బహుళమ్ముగ వేండుచునుండి రా(తియె 
౧ 

రా 

పొయ్యిరి బిడ్డయం చనక వొల్పుగ రాముల మాయి చిత మూ. 

గ. ఉదయమున లేచి విడను వెదకుకొన6గ. 
Ce 

న లెడల6 గాన కాత్ళలో ( ద లడి లి 
౧7 ౧౫ గ 

పదియు నొక్క నెలయు ణూగుగా౭ బెం చితి 

నిచ్చినతని కియ్య నేమి కొదవ. 

క. అనుచును మూ ౮డు దినంబులు 

తన యాత్మం బుతు దల(చి తారకనామం 

బును జపియించుచు నుండిన 

గనుగవకుం దో(చె సుతుడు కాపున్నకియన్ . 

15 
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నాలవనా(డును పూజా 

మూలంబుగ నంది యరుగ మురవారవ లె చా 

Wa 

కాలుని, 7లిచిన పుస్కురు 

వాలం గుడినుండి పడఅ వసుఏకు నంతన్, 

ఆ. త బ్రదం డీ మొదలు దగవారి 'వాచలలు 
రాగా 

పార మొదవ రానుహార్శ్నిశ ములు 
య 

దల౧ంచుకొంచు6 బేడు దగు రామభదయ్య 

యనుచు? విలిచికొనుచు నరిగి రవుడు. 

క. సీతా రాములు పెంచిరొ 

యేతీరున (బతికివచ్చె నీకుజ్లండు (శ్రీ 

మాత యయి సీత న న్యం 

బీతనికి నిచ్చెననిరి పృథినిని దివినిన్ 

ర్య ఆ రామభ [ద యాఖ్భ్యు (డు 

(శ్రీరాముల దయను బొంది చెలంగుచు. గవి యె 

యారాయ (పభునివద్దను 

పాటుడు (పబలకవి యయ్యు. బర 6గుచునుం జెన్ . ___ఆ.౩, 

ఈ (గంథమునందు. బేర్కూనంబడినవారు రామభకు లగు భారతీ 
యులు మాత మే కాదు. మహమ్మదియులు సహిత మిందు. జేర్కొనం 
బెడిరి, కన్నులు తనియం గనుండు 

చ, అదియునుగాక మైచ్చకులు. డెన యిమాంబికు( ఉ క్కు నాదు తా, 

బదుగురు గుల మేనుంగులు పత్నియుతంబుగ వచ్చి చేవలం 
బొదివిన నర్చ క*దులును బొమ్మన6బోక పరుండ నచ్చటకా 
వదలకయుండ సామునిసి వాండగు పచ్చులబద్ద సట్టుకన్ , — ఆ ఏ9 

సర్వజ్ఞులకు గోచరము గాని చేముండును? ఇన్నీ 'దెలిపిన సర్వజ్ఞ (డైన 
యౌ స్కాందపురాణ క ర్తి యిటీవల( బు నకముల. గోద౦డరామస+ ఆము 



బ మెర పోతరాజు వవ 

కకింత మొనర్చిన భక్తుల నేల సేర్కొనలేక పోయెనో: ఈ పున్తక కల్పనము 

1906వ సంవత్సరమునందు( గాక 1818వ సంవత్న్సరవ)నందు "జేయంబడినచో 

నీ నవథానవతీ శముల పేరులు సహిత మిం చెక్కింుండును. ఇంక నీ 

యేకశిలానగర మాహాత్శ్మ్యమునకు మూలమైన సంస్కృత స్కాందపురా ణము 

రాక యొక్కటి కొజంతగా నున్నది, "ఓరుగంటి కాఛారముగ లిఖతా 

ధారములు శాళవ్యతములు సృష్టింపణబడుచున్న వని వింటిని” అని ఆంధ 

వాల్ఫ్మీకులును, భక్తా! గసరులు నైన (క్ర వావిలికొలను నుజ్బారావుగారు పలికి 

నటు చారి యిష్ట దేవ ఆ ను గవాంబున నా కొజంతయు కీ కాలములో సె 
౧౧ 

కీరునేమోా! 

ాఆం|ధప| తిక 

పదియవ (సీధార్టీ) సంవత్సరాది సం చిక 

(1919, నము 258వ తేది.) 



అము _క్రమాల్యదా క్ర్తృన్వ్ర వమా సంచి సంచేహాము లఅందుము 

కలుగుతవో నాకు బోధపడకుండా ఉన్నది, నేను వాసీనానయ్యాా! 

అని కృష్ప్ణరాయడు నోరు విడిచి చెప్పుకుంటూ ఉండగా “ఖా! ఊకో: నీవు 

ఎక్కడ, ఎ స్యుడు, ఎందుకు, ఏ సందర్భములో |వానినావుః నీవు యుచద్దాలే 

చేస్తా వా! రాజ్యాలే పలుతా వా! బేవేగుల జగడాలే తీరుసావా * వటలశే 

పోతావా! ౪ వ్యాలు (వాయడా నికి నీకు తీకిక వక్కాడఉంది?ః అసలు నీవేమి 

చదువుకొస్నావు? “అని అతనిని నిలబెట్టి నాగతినీ అడగడ మేమి జాగుం 

టుంది? అతని వపరోవతములో అతని సమశాలికుల పరోతగయులో ఇటువంటి 

(పళ్నలు వేస్తున్నారు గనుక సిపోతున్న ది గాని? — 

అని యిష్ట దేవతా వందనంబు6 చేసి ము న్నే గళింగి దేశ విజగీషో 

నునీషందం డెత్తిపోయి ....[శ్రీశాకుళ నీశతనుం డగు నాం ధ మధుమవను 

"నేవింపం బోయి వారివాసరోపవానం బచ్చటం గావింప నప్వ్పుణ్య రాత 

చతుర్ధ యామంబున .... ఆం ధజలజాతు(డు....క్ళతి వినిగ్మంవుము .... మాకుం 

(బియము గాంగ....[వియాపరిభు క్ర భాక్కథన్ జెన్బుము.... దానిని వేంకట 

పతి కంకితముసేయుము పొత్త మిటు సేయ నీకు త్తరో త్రరాఖివృద్ది'' 

అన్నాడు. నిండోల గమున విద్వ జనములు “సాహీతీ సమరాంగణ సొర 

భా మ....కృతివినిర్మింపుము” అన్నారు, కప్ప రాయడు “జవష్టాంతరం 

గుండ నె ....చా విన్నవింపం బూను నాము _క్రమాల్య దా మహో| పబంధం 

బునకు కథా|క్ర మం బెట్టి దనిని అని ఎత్తుకొన్నాడు. “కృష్ణరాయ మహి 

భృన్నా మాన్మదాము క్ర క్ర మాల్యద (ఆశా. 2; కృష్ణరాయ నృపనంజ్ఞా 

సత తతాము క్త మాల్యద” ( (ఆశ్వా. వ, 4, 5, 6 అని ఏడాఇాాసాలలోని 

అయిచాశ్వాసాలలో అంతమందు కంఠో క్తిగా చెప్పుకొన్నాడు. అన్ని 

| వాత [పతులలోను క్భతి కృష్ణ రాయ (వణతముగానే ఉన్నది, 
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కని ననుకొని అవషుకపి నని పేరుపెటుకెన్న అవ విన తవా వి ననుకి ఎ ) ఎ ట్రుక్ గ అప్పన్న (౨ మ్న తప్పుడు 

వాత నాథధావముగా చెనుకొెని ఇటవలి వాగు అము కమాల్యదను చెదన్నకు 

జాం టు 

తగిలి సే నిలుస్తుందా ¢ ఆము క్తి మాల్యదవంటి (న బందమును (ఎెయజినికీ 

"మెరుగుల "మేనత్త పని చెసిన "పెద్దన్నవంటి వా డెన్నాళ్ళు తవస్సు వేయ _ాం a స్ 

వ లెను? “పెద్దన్న కవితాగని కా కటుత్యమూ లేదు, ఆ వటుతషమూ లేదు. 

అతని కా పొండిత రః లేదు, బొద్దలర్థయు = లేదు. ఆ మాటల విసరూ 

లేదు, తలపుల ఉసురు? లేదు. ఆ లో కానుభవమయూ లేదు, ఆ రాజసభావయూ 

లేదు. ఆ శలతిగుగుడూ లేదు, ఆ వినయ సంచా లేదు. కల్పనలలో ఆ 

“రాకా లేదు, ఆ పోకడా లేదు. అల సానీ వాడలా ఇలా అలుకపోయి 
౧౧ య ౧౫ (గా 

. ద్ద వ్ సే కవ శివ గ్ర జ న నాడు ఆము క మాల్య (సెత్యక వై ప్టము గల కావ్యము. మమచరి 

(తాను క్రమాల్యద లేక ముఖవి నిస్ఫు9 తము లంకే నమ్మవీలు లేని మాట, 

కాదుకూడదు పెద్దన్న యే ఆముకను (వాసి నాడని వాఠము పట్లికే, 
వ 6౬ 

"పెద్దన్న మను చరితను (వాయ లేదని మొండికి పడవలసి వ నుంది. ఎందుకీ 

తగాచాలు? 

సులిమీద పుట అన్నట్లు ఇప్పుడు జగద్గురువుల వారొకరు బయలు దేరి 

నారు. అము కను కృష్ణ రాయడూ (వాయలేదట, "వద్దన్నా వాయళదట! 
— te యి 

ఎవడో అనామ'ధేయుడు సాతాని వ సవుడు (వాసినాడట: ఏమి విడూరము! 
లో (cn Ga 

ఈ పేరు లేని సాతాని వె షవునికి విశిషాద్వెత సంప్రదాయ మంత సమ్మగ 
—D రె డ్రి — 

ముగా ఎక్కడ వటుబడినదో! అనుభవ మూలకమెన ఆ రాజనీతి ఎక్కడ అల 
ర్ యా 

వడినదో ! సంస్కృ తాం ధ ములం దంతటి కూలంకపష పాండిత్య మె ట్రబ్బీ 

నదో:... పిచ్చి మాటలు: ! 

దాని మాట కేమి గాని, పండితులు కొందరు వెద్దన్నకు ఆముక్త 

ద్ర ర్హ్భృత్వమును ఎటా అయినా వులమడాని కింకా బాకులాడుతున్నారు. "5 
— ౧౯౫ 

-జేమిటి, కావ్యము బాయడ "మమీటి అని వాసంచేవాము. రాజు కుండ 

వలసిన లక్షణా లేమితో, కృష రాయనికి వానిలో నేమెమి వుండడము చేత 
ta 

దజీిణ హిందూదేళము తుగుప్కూ _కాంతము కాకుండా వరావాధ్వజ మెగర 

డాని కవకాళశము కలిగినదో రాయవాచక ము చదువుతే తెలుస్తుంది. అతని 

ఆస్థానకపు లందరున్ను అతనిని విద్యాభోజునిగా, కావ్యకలాదకునిగా వర్జించి 
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నాగు. అతడు తీరిక వున్న ప్బు డెల్ల విద్వ ద్తొస్టిలో నే రాజ కార్యముల వల్ల 

కలిగే తొందరలను కొంతకాలము మరవేవాడు. అతనికి విద్యా-బుద్దులు 

కరపించిన వాడు తిమ్మరును మం|తి-అప్పాజీ. కృష్ణుని సార్వజెంమునిగా 

దిద్ది తీర్పు నెంచి కృతకృత్యు డైన అప్పాజీ. అతడు కవిసార్యబౌము డౌశోనే 

శని అతని సార్వ భామ త్వానికి వన్న రాదని ఊహించకుంటాడా * 

కృష్ణరాయడు అము _క్షను వాయడ ము సత్యము. దాని నావడు 

మనుచరి[తమును పెద్దన్న (వాయకముం బె | వాసినాడు, ఆము క్రలోని 

కృస్టరాయని వంళవర్షిన పద్యములు, అవతార 'ద్యములు మొదలయినవి 

మనువులోని శెక్కినవి;రాజు మొగ మెచ్చు కోసము రాయల రచనను పెద్దన్న 

కొ న్నిక్ెని |. పద్యములలో అనుక రించినాడు. చూడండి. విల్లు బుత్తు రి వర్ణన, 

అరుణాస్పద పురవర్ష న, విలుబుతూగి భాగవత వర్ణన, (పవరుని తీర్చసం వాసి 

"నీ వావర్తన, విష్ణు చిత్తుడను నిష్టానిధి గహసీమ “నడురే యాలించిన౯ 

మోయు... కృపయా భో _కృవ్య" మన్నట్టు “వండ నలయదు వేవురు వచ్చి 

శేని నన్నపూర్ణకు నుద్దియా నతని (ప్రవరుని గృహిణి, అతిథు లేశేర నడికి 

"రేయెనం బటు”. ఇటువంటివి మరికొన్ని ఉదావారించ వచ్చును. రాతన 

వృత్తాంతము రెండు గంథములకున్ను కొంత పోలికను కలిగి స్తున్న ది. ఇంగకు 

మించి వీటికి మెట్టి పోలికా లేదు. కృష్టరాయడు పెద్దన్నకు కొంచెము 

దారిచూపినాడు, కాని, అతడు దాని నవలంబించలేక పోయినాడు. ఆము క్ష 

మాల్యదను చదువులే పుణ్యమూ, పురుషార్థ మూకూడా కలుగుతవి. మను 

చరితను చదివితే రెండున్ను లేవు.... 

ఆము క్షమాల్యద _పళ్యక వై శిష్టము గల కావ్య నునడానికి నం బే 

హాము లేదు. 

(గంథము "పేరులోనే ఆ వె వైశిష్ట్యము కనపడుతుంది, సంస్కృ తాం న 

వాజ్బయములో నే అనడ మెందుకు, (పపంచ వాజ్బయములో మ రెక్కడె 

ఇట్టి గంధ నామకరణము కనబడదు. (గ్రంథము పేరు *“విష్టుచి త్తీయము'” 
కాదు. అట్లని కవి యెక్కడా (వాయలేదు. విష్ణుచిత్తీయ మనడానికి 

_గంథమున శెంతటి అర్హ త ఉన్నదో యామునీయ మనడానికి కూడ అంతే 
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అర్హత ఉన్న ది. అ ఖాం డిక్య కేశిధ్వ బీయ మని కాని, మాలచానరి కథ 

అని కాని కూడ చెప్పవచ్చును. ఈ కథల కన్నిటికిన్ని [గంధములో నమ 
(పొ ధాన్యమె వున్నది గదా! ఆముక్తమాల్యద అయిన గో చా దేవిని (శ్రీరంగ 
భగ వెండిశడముతో కధ అంత మొందు తున్నది కాబట్టిన్నీ, ఆము క్ర 

నూల్యముల నిచ్చిన విన్న దానిని సెండ్లాడడ మె విశేషముగా కవి తలంచి 

దానిని మనస్సులో |ఫిధానముగా వుంచుక్”ని [గంధమును |వానినాడు 
కాబట్టిన్ని , “ఆము క్షమాల్యది' అన కరే కవిఉ ద్దేశిం చిన దని నిస్సంచేహముగా 

చెప్పవచ్చును, 

“అము క్తమాల్యద' అనె వేరు కర్ణ మేమిటి? “ఏ మును దాల్చిన మాల్య 

మిచ్చు నప్పిన్నది రంగమం దయున వెండిలి సెపుముో, “| వియాపరిభు క్త 

భాక్కథన్ చెసము అని ఆంధధవిష్తు వానతిచ్చినది, మొదటిదానికి 

ఏనును, మును చాల్చిన మాల్య మిచ్చు నప్పిన్న దియు రంగములో (( శ్రీరంగ 

ములో) అయిన పండిలిని గురించి చెవ్వుము” అని వెంక|టాయ శాన్తు 9ల 

వారున్ను, ఇత రులున్ను అర్ధము చెప్పినారు. కాని, ఇది చాలా దూరాన్య 

యముగా కనబడుతున్నది. “ఏను పదముమీదను, “విన్నది” అనే పదము 

మీదను కూడ సముచ్చయ చిహ్నము లోసించడముజేత ఈ అవస్థ పట్టినది. 

లేదా, “ఏను మున్ను చాల్సిన మాల్యమి చ్చు నావిన్న ది (పిన్న దానికి) రంగ 

మం దయిన సెండిలిని గురించి చెసము” అని అయినా అర్థము చెప్ప 

వచ్చును, వాక్యవీన్యాసము ననుసరించి యిశే అర్ధము చెప్పవలసి యున్నది, 

మళశేవిధముగా చెప్పినా క్లిష్ట దూరాన్వయము సంభవించి దోషము కలుగు 

తుంది, ఆ విన్నది మాల్యమును (శ్రిరంగభ రకు సమర్చించిన విషయ 

మ్ చట (ఈ ధానము, కాని, గొంథములో ఆమె అట్లు సమగ్చించిన విషయా 

నికి కవి పొధాన్యము నివ్వలేదు. ఆ'మె (శ్రీరంగభ రను పూజించిన విధాన 

మును కొంత వివరించి చెప్పినా దానిలో నూల్యచానము |పశ్యేకించి చెప్ప 

లేదు. ఆమె యర్ఫా విధాన మిది: 

“బేటి గట్టిన చెంగల్వ పూవుకెత్తు, 

దరు పరిణతోరు కదళ మంజరియు. గొనుడు( 
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బోయి గుడినంబి విజనంబు. జేయ. జొచ్చి, 

(మొక్కి. వెదికం బలువన్నె (ముగ్గు వెట్టి, 

కవిల గవి సర్చి( బృథు దిపక ళిరం దీర్చి 

ద్యయముతో వక్షమున( గల్వదండ నేర్చి, 

యగరు భూపంబు లిడి శర రాజ్య యుక్త 

హృద్య కదళీ ఫలాళి నై వేద్య మొనంగి, 

“ఖండిత పూగీ నాగర 

ఖండంబులు ఘన శశాంక ఖండంబులవే 

హొండిత మపు “తాంబూల మ 

ఖండ సీర భ_కి నొసంగి కదలి చెలులతోన్ 

చెలువ గర్భ గ్భవా [పద కిణము6 "బేసి 

వినత యె మౌళి శఠకోవమును ధరించి 

చరణ తీర్థము. గాని, త! త్పసాద లబ్ది 

మయిన మాల్యము( దాల్చి గేవామున కరుగు. 

|పతిదినము నిట్లు చని య 

చ్యుత పూజ యొనర్చి, వచ్చి, నుదతి వియోగ 

చ్యుత థర యగుచు నయ్యదు 

పతిగుణములు [దవిడభావ( బాడుచు నుండున్ .** 

పయి పద్యములలో (శ్రివారివక్షమున ఆమె కల్వదండను చేర్చి 
నట్లున్నూ , త|త్పసాద లబ్బమయిన మాల్యమును దాల్చనట్లున్నూ మ్యాత 

మున్నిది. (శీవారి “పియా పరిభు క్త భాక్” ఎ టయినాడో గోదాదేవి 

ఆము క్ష మాల్యద” ఎటయినదో యిచ్చట వివరింప బడ లేదుగచా! “వియీా 
పరిభు క్షభాక్ * అంశే పియంవరిభు క్ర మాల్యభాక్ ” అని అర్థము కవి ఉగ 
శించినట్లు కనబడుతుంది. లేదా “పరిభు క |ప్రియాథాక్” అనబోయి 
అతడిట్ల న్నాడా*? తాను ముందుగా థరించిన మాల్యమును గోదాబేవి 
(శ్రీవారికిచ్చినదని కవి యెక్కడా చెప్పలేదు. లేదా ముందుగా (శీవారి 
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దానిని బటి ఈ అరము న్ఫురిన్తున్ని ది. కాని, పూజావరన సందర్నములో బె థి గ గ భి 
త[త్పసాద ల బ్దమయిన నూల్యము దాల్చి గెవామున కరుగు”నని మ్యాతమె 

చెప్పబడినది కాని దానిని తిరిగి (శ్రహరి కిచ్చినట్లులెదు. కాని, పూజావర నా 
౧ £9 

నంతర మ్మున్నటుండి కని ___ 
౧౧ 

“మొదల నాము _క్షమాల్యద మదన -తావ 

తరణి చెను వెట్ట వంగిన దతిళాళ 

మత్కతోమ్మకుం దుదముట్ట మాడు ననుచు 
లు 

దొలలగె నన నుత్త రాశకు6. దొలంగం దరణి.ో 

అని వసంత ర్రు వర్తనము నెతుకొన్నాడు. ఇక్కడ నేమెనా (గ్రంథ 

వాతమున్న దేమా అని నాకు సందేహము. లేకుంకే ఇంతటి అవ్యవస్థ 

'యేర్చడదు, 

గోదా దేని “ఆము క్ల మాల్యది అనిన్నీ, రంగేళుడు “[పియాపరి 

భక్త (మాల్య భాక్కు” అనిన్నీ కవి ఉద్దెశించినట్లు స్పష్టమే. ఆమె పరి 

భు_క్రమై. ఆము క్రమైన మాల్యమును రంగభర్త కిచ్చిన దని మన మనుకో 

వలెను. అంు, తాను బాగుగా అనుభవింపగా వాడిపోయి పనికిరాక పోవుట 

వల్ల సంపూర్ణి ముగా త్యజించిన మాల్యము నామె సమర్చించిన దన్నమాట, 

పరి, అజ్, అనే ఉపసర్గాల వల్ల ఈ అర్గము శేలుచున్న ది* అట్టి మాల్యము 

నిచ్చినా, మున్నొక మగవాడు (నసుదానుడు) చక్కని పరిమళిస్తూ ఉన్న, 

వాడని ననదండ నివ్యగా దానిని *వవితో గహించిన వాడు ఇప్పుడొక 

ఆడుది, యౌవనవతి, నుందరి, | పియురాలు, తనకోసము సగ మెనది, | చావిడి, 

ఇచ్చినది కాబట్టి, ఒక మగవాని చేతినుంచి పూలమాలను గ్రహించిన అరసి 

కతా దోషమును, కెదువను తీర్చుకొనటానికి *“రంగేలా' అయిన రంగనాయ 

కు(డు “ఠింగురంగా* అని ఆ పూలమాలనే కాకుండ పూబోడిని కూడా 

పరి గహించాడు: అదీ, ఆమె కూడా అప్పుడు పరిభు కలయినారు, 

ఆయితే మాల్య చాన కథకోసము కృష్ణ రాయలు కావ్యమును [వాయ 

లేదు. కాథా విన్యాసము వల్ల రసోళ్చాదనము చేయటానికి కూడ అతడు 

పయత్నించలేదు. ఆము క్షలోని రసము “శృంగారమా* కాదు. విషు 
£9 
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చిత్తునిలో ఏమి శృంగారమున్నది?  యామునిలో ఏమి శృంగారమున్న ది! 

ఖాండిక్య కేశిధ్యజులలో ఏమున్నది? మాలదాసరిలో పమున్నదిః దివా 

రాకుసునిలో ఏమున్నది? గోదాదేవి విరహళాప వర్ణనమును చేసినంత 

పూని మున ళృంగానరస ముట్టి వ డఉందనవచ్చునాః ఆమె మీద రం గేళునకు 

గల మక్కువ వర్ణన మేది? ఒక సీస పద్యములో అత డాము అంగ సౌందర్య 

ముళు పగ ంచినం3 మా|తమున సరపోతుంచా? పోనీ, వైస్టవ సంపదా 

ములో భక శృంగార మునకు పర్యాయ వాచక ము కాబట్ట గంధ ములో 

భ క్రిరసము [వ ఛానమెనది. అందామా అంశు, అది కూడా సుస్నృష్టముగా 

కనపడదు: విష్ణు సర్వో త్తమత్వ స్టాపనము కోసము చేసిన తర్క వాదము 

భక్తి రసస్ఫోరకము కాజాలదు. 

ఆము క్రమాల్యదలో నాయికా నెయక నిర్ణయము రూూడా సందె 

విషయమే. కవి అన్నాడు కాబట్టి చూడికడు త్ర నాంచారున్నూ, రంగ 

మన్నారున్నూ నాయికా నాయకు లని అనుకోవలనీనబే కాని, కావ్యమును 

బట్టి ఈ విషయమును నిర్ణయించలేము. కథలో వనై పక్యము కుదర లేదు. 

ఈ విషయములో మనుచరి తకు పట్టిన అవ సే ఆముక్త కున్నూ పట్టినది, 

రెండు (గంథనులున్ను "వరు వేగు చిన్న కథల సంపుటులే. ఆ చిన్న కథలను 

చెప్పే తీరులో మనుచరితకారు డెక్కువ నేర్చు చూపినాడు. ఆము క్ర 

మాల్యదా కర్త శానేర్చు లేదనియే చెస్పవలెను. 

అము క్రమాల్యదా వైశీష్ట్య్రయినకు కారణము దాని నామకరణ 

మొకటి అని చెప్పినాను. కూలంకమష సంస్కృత పాండిత్య (పకటనము, 

తెలుగు నుడికారపు సొగసు, శా స్టో9క్తుల లోకోక్తుల విన్నాణము, వర్ణ నముల 

ఉన్నతి, అద్భు ళానల్బ కొన్సనల శిల్పము అలంకార ముల లాలత్యము, లో కాను 

భవ సమృద్ది---ఇవి గంథములోని తక్కిన విశిష్టగుణములు. _ విశిష్టాద్వైత 
రు రా ఈ 

సిధ్ధాంత | సతిపాదనము, రాజనీతి వి స్తరము అనేవి కథతో ఆనువంగికముగా 
అ (పన క్త ములయి, రాయల అపూర్వజ్ఞూన [ప త్యకతను "తెలిపే విమయములు.... 

కృష్ణ రాయడా?, ఎదన్నయా ఆము కను _వాసినది అనే చర్చ కె త 
£9 60 — బారి 

దికాదు. కృష్పరాయడా గంధమును | వాయలేదన్న వారికి గురజాడ 
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శ్రిరామమూ క్షి నంతులుగారు రమ “కవిజీవితము'లలో చక్కని సమ 
ధానముల. నిచ్చినారు. చర్విత చర్వూణముగా ఊకను దంఏడమువ ల 

aa 

(పయోజనములదు. శ) సీలవ 'ంవనెతైిగా2శ యి ఏటీ [క తవాదములోని 

ముఖ్యవిమయాలను మా(తోము సరామన్శం' స్ప వలసియయున్న ది. 

ఆము ర్ మూల్యద వ పీరవై న సట త్త | ' తిపాదరక, మం, ద్దన్న గాని, 
a) అ 

క్పష్ట్ణరాయడు శాని ఫా వైష్ణవులు కాగు... అందుచేత ఎవడో మూడవవాడు 

వీర వైష్ణవుడు దీనిని వాసి యుందవలె నని  శాస్ర్రైగా (వాసినారు, 

అను_క్తలొ (పతిపాదింగబడినది విశిష్టాద్వైత సిర్రాంత వ్యతిగి క్ష మైన 
వెష్టవ మేమో న ఎ గువాత విచారింతాము. కాని, సంపూరముగా వెవవు a 

ta cc to 

డెనవాడే వైష్ణవ కాన్యమును వాయవలెనా? రామక్ళష్టాదుల కధలను, 

వె ప్టవపురాణములను రచించిన వై ప్ప వేర కవులు లేరా? వారు విషపు సరో 
— రం 

త మత్వమును తమ (గంధము అందు స్తావింప లేచా? అము క్రలో సిష్టుభ క్తి 

మహిమ నివరిలపబడినడి కాని కివనింద యెచ్చటనెన ఉన్న చా? వైస్టవ 

కథను (వాస్తూ ఉన్నప్పుడు తత్సం| వదాయానునారు లగు వర్ణన ములను 

మాతము చేయడము వల ల దోషము. కలుగుతుందా? గంధరచన వల్లనే 

తత్క_ర్తమళము నూహింపవచ్చునా? ఆము కను పెద్దన్న రచింప లేదని అతని 

శెవ, వైప్ప వాభిమానము మూలముగా గాక ఇతర విదములుగా రుజువు 

చేయవచ్చును, కృష్ణ రాయడు దానినీ రచించి నాడనికూడా ఇతర విధములు 

గానే రుజువు చేయవచ్చును. కృష్ణ రాయనికి క్ శ వత తముల మీద ఎంత 

"గెరవమో వై ప్లపకే[త్రముల మీద కూడ అంత గొరవనున్న దనడాని 

కాతని చానళాసనములే సబలసా క్యములుగా ఉన్నవి, రాయలకు ఇవ 

—_— 

* (కిందటి ప్యపిలు భారతి సంచికలో (శ్రీ ఓరుగంటి నీలకంఠ శె్ర్రి 

గారు (వానిన వ్యానమునకు (సముఖన్థానము నిచ్చి పత్రికా ధిపతులు (పైక 

టించడనుచెత ఈ విషయమై ఇంకా చర్చచేయవలసినదిగా తద్విషయాఖి 

మానుల నాహ్వినించిన శ్రైంచి, ఈ వ్యాసము (వాయ నుష[క్రమించిగాను' 

ఏమో ఆ వ్యాసమును చదువగానే మనస్సునకు చురుక్కు మన్నది. 
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వెషవ జె తములు రెంటిమిదను సమాన మైన గౌరవ మున్నదని రాయ 
యె 

వాచకములోని యీ (కింది యా తాచర్యవ ల్ల తెలియన నున్నది. 

“తిరుపతికి వచ్చి అల మేలు నుంగానమేతులె న కల్యాణ "పంక "రేశ్వూరుల 

దర్శనంబు చేస్తి రొఖ రూపాయలు శానుక వని నకల భూవణములున్ను 
ఖ 

స్వామికి సమర్చించి, ఆ స్లలాన పోడళమహా చదానాలున్నూ సెగ, నన్ని ధిని 

నిత్య సవగా అంజలిపుటు లె పూళ్వన్వార మందలి వుభయ పార రములా తిరు 

మల దేవీ చిన్నా దేవీ నహితంగా వుంజటట్టుగా తాం బాన (పతిబీంబమును 
౬ 

చేయించి స్వామీకి ఇెదురుగా నిలిపి, (౨) అందుంటి కళవా్తేక్ వచ్చి 

స్యామీని దర్శించి, కానుకలున్ను, నవరత్నాభరణము లున్ను సమ 

చి, | శీముఖ సంవత్సరం అవీ ములు... =. రాదిగాగల ర్పించి, (శ్రముఖ సంవత్సరం ఆఫ్వజళుద్ద ౧౨౨ దినములు గ 

వ్యసనము లున్ను |గామాదులున్ను సమర్పించి స్వామి సన్నిధిని పోడళ మహో 

దానాలున్ను సేసి, అవ్వారిగా సృతము లున్ను కలగ సేసి (౩) అంద్దుండి 

(తిపురులవేత పూజగొన్న | తిపురస్థలాలకున్ను పోయి స్వామి దర్శనం చేసీ, 
క్ష గమ (౪) అళగరుగుడ్కి వచ్చి, మీనాతిదేవి నిన్ని వొక్కనాధస్వామి. నిన్ని 

(తీసంధ్యంల యందున్ను సెవించ్చి కానుకలు వేసి అనేక భూషణములు సమ 

ర్పించ్చి, అమ్మ వార్కి వ జాలకన్ములున్ను వై డూర్యపు పతకములున్ను 

పచ్చల కమ్మలున్ను ముత్యపు ముక్క రానున్ను సమర్చిం చి, (తిరాతుళ్ళుప 

హ్ 5 9 {7 అర చం et 

వాసమునేసీ, (౫) (శ్రీవిల్లి పుత్తూరికి వచ్చి చూడుకొ డుత్తునాచ్బా్యారు సవ 

అధ “వై జ్ ల్ జా జస 
తముగా సం బంగి మశ్నారుస్యామిని నించి తిరుముక్కు కంబ్బుల వోడ్యా 

ర బం గారు నూపురములున్ను , నవరత్నకిలిత మైన సింహ్మాముఖం [నభ 

లున్ను నమర్చించి, గుంట తొవ్వించి, రాతికటానకున్ను నడిమి నుంటవాన 
౧౫ + 

a 3 7 రా అల 39 

కున్ను లక్షమాళ్ళు యిప్పించి, (౬) కరువ నల్లూరికి వచ్చి.....”. 

కృష్ణ రాయనికి మాల్యచాన కథ మనస్సుకు నచ్చింది. అందుచేత 

దానిని వానీనాడు. అంసే కాని వీరనై స్పవుడు కావడముచేత వాయలేదు, 

ఆము క్షమాల్యదలో వర్ణింపబడిన వై స్త్వవమునకు వీరవైస్టవ మని 
—0 యా ౯9 — (3 

ఎందుకు పేరు పెడుతున్నారో తెలియదు.డానిని నిందించడాని3 ఉంటుంది. 

పన్నిద్ద శాళ్వారులస్తుతిని వీరవై షవులే చేయరు; వై ష్వవులందరున్ను చేసారు. 
6 ఎం రా 00 యా రైప్ర —0 
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© ఖ్ ర ఒన్ న -B అ షన్ తో ఇ జొ వ్చాంత పిషయముల వె స్వవమునకున్ను, వీర పషివమునకున్ను 
ట్. యె లం 

పిసుచిత్తు డజ్జూత కుల కీలుడు కాడు. అతడు వి ప్రకులుడు. 

“అనిన వడవడ వణంకి సాషూంగ మెజ6| 
రి 

సమృ దా ళులు పులక లు నుము 98౦0వ 

వినయ విసమిత గం తుంజై వి పవరుడు 

వెన్నునకు భక్తి నీ ట్రని ఏన్న వించె . 

—2_89. 

అనే పద్యమును నిలకఠశా(స్త్రిగారే ఉదాహరకించి, విష్ణుచిత్తు డజ్ఞాత 

కులుడని యొంద కన్నారో ఆలియలేదు. అతడు చదువుకొనిన వాడు కూడా 

కాడు. అతడు “ఉరు, చృందోబ్బందతదంత వాగపఠనా సంజాత తజ్ఞన్యని, 

ప్పంద'దై పత నసుసంవిదాలయుండు”. అంశు, కష్టనడి చదువుకో నక్కర 

లేకుండనే అతనికి చక్కని జ్ఞానము కలిగినది. అతడు “అ|శాంత యోగాందూ 

బద్దమధుద్విప ద్విరదుండు””. (పెహాదునివంటి వాడన్నమాట. కవి యి టీ 

న్నాడని అతడు మూర్జుడు, గురుముఖతః  వమీ చదువుకో లేదని నిందింప 

వచ్చునా * 

గోదా డేవి కూడా అజ్ఞాత కుల కీల కాదు. ఆమ సత్యభామ అపరా 

శ్ 

వతారనువ “అ ఎలుక, యొద6 గలిగెనేని యుజింగింవం జేను 

మొదల నవ్వ త నని ఆమె సఖుల నడుగగా, 

“దివిజ[దు (పనవంబు. గాంచిన నపత్నిం జూచి, చూపోవ, కిం 

తవు జిల్లుంబని యంత చెసి, మది నీర్యా (కోధముల్ సందడిం 

ప, విరింబోక, | దుమంబుం 7 కొని, వతి౯ణ మందన్న (మానెల్షం బె 

నవధిం బెట్టిన సత్య పీ వవాహాః కావా, భామినీ 1.... 

అన్నారు, 

ఇక మాలరాసరికి “కై శికీరాగగానముచేత భగవదను గవాము కలిగిన 

దంశే, శాస్త్రిగారికి ఓర్వులేమి ఎందుకో? మాలదాసరియే కాదు, అంతకు 
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తక్కప జాతివాడయినా, శ శికీరాగాలాపనవేతనే కాదు, కూనురాగాలా 
(ఇక 

పనవేతనటునా, నిజమయిన భగవ తృఫ ప్రి గల వానికి తష్పకుండా భగవదను 

(వాము కలుగుతుుదని వషవ సం చాయ | మసీద్దము. కృషుడు వాయక 
6-0 ౯ 

౮ ల © సు “రి + ఈ ఖు న 

ముచామచముల నెశు[గహాంచె లేదూ? అద్ద నాభుడు లుబ్ర మున్ భవము నీడేర్చు లేదూ? 

_ ~~ ళా అ అట్ స 3 _ 

ఇబ శాన గాగె కష మే. మాలదాసరి నను గహిసే నేనా కోపము? 
ననా దై ము 

[దివా రాతసుని కధయూూలముగా కపి (వాహ్మాణనింద చెసినాడని 

ఇం జై గారె అఒమవాదముః, ఎట్ బాహ్మాణుని నింద వేనినాడో మా(తము 
రా eo | 

వా ంతుకొన్నారు కారదు, చూడండి: శాట్ర్రుగా "రటీ్ (బాహ్మణుని పెక 
ఏ (A) 

మును వహించి, కృష్ణ రాయని నిందించినారో ! __ 
a 

“ఉండుదు. జోళభూమి నొకయూరం గళల్ పదునాల్లు నేర్చి, వా 

| J ఘటశాసుల, | ఇెతులం దహ ప కృందిమం జర్చగలు ఘ సుల, శ"తులం దప్పు 'ట్లుదుకా 

ఖండలముప్లి విస్పంగని నవ్వుదు, వెండి | పయో క్రలకా సుధి 
౬ ఎం 

మండలి |గాంధికత్వ మవమానముసేయుదు జల్పవాదినై ౪” 

మచదాంధుండ నె _ యల్పవిద్యాలబి .... అచ్చదువె బర [బవ్మాం బె, 
రా ఢి a 

ెద్దలం "జనకి యోడియు సరి యొతి ననీయును, నదిపోయి జయించితి 

ననియు నబద్దంబు లాడి, చిల్లర పథువులం [భమియించుచుండి, దీకితులం 
aa 

జూచి యియక పొడమి, (దవ్యభివార్జి నై మధురకుం బోయి, యప్పు 

రంబున__ 

బహెవడ్డ ద్విజున కల్చవు6 బాచితం బిడి, 

పసీ(డి కై తా వాని బంతి గుడివి....'” 

ఎంతటి అచ్చ మైన బ్రాహ్మణుడు : ఇతనిని నిందించినందు కా 

శాత్ర్రుగారి కంతటి యా|గవాముో ఇందుకా కవి వీరవైస్టవుడు కావడము! 
మాలదాసరి టూలముగా ఈ దావ్మాణ (బువుడు ఛా గవత శేషు జ 

© a. 

(వాహ్ముణ శేషు డ వెలసినాడు. 

స్నిగ్ధ |త్రిఖాగముండిత శిరళ్ళిఖతోడ 

హిమ ధవళోపవీశములతోడ. 

బుణ్యష డత యోర్ష్వ పుం|డవల్లులతోడ 6 
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దులసికాబ్ల సగావళులతోడ( 

గెవీనకటి నూత కాషాయ యుగితోడ 

జలపూర శుభకమండలువుతోద. 
ఖ్ వ్ ~ హ్ ఇగ _ వాక్ ఎ.“ బాణిస్ల దివ్య ఒబంధ సంపుటితొడ 

నుత్తర వాక్చూర్వకో కితోడ 

బనీండి జిగితోడ | బహ్మవర్చసము వొల్చు 

భాగ పత లమ్మీతొ" ధభూమపటలినుండి 

వెడలు శిఖవోలు నమ్మెను వెడలి, చూడ. 

అ yrs) న్ ఫ్ర బూడ వైస్టవుం డె నిల్ళె సోమళర్ము, 

మాలదాసరి మూలముగా అతడు (బాహ్మాణత్వము నొందినా డని 

మనము వగవ నక్కర లేదు, వాళ్ళీకి మూలముగా లోకము తరించ లేదూ? 

ఆము కమాల్యదలొ (వతివాదింపబడినది ఫీర వె స్థవము కాదు; విళివా 
—— 0 (= డు 

చ త పిదాంతము, అది (కుతి నిబధ ము. 
ణ్ థి ద 

““విద్వద్వందితు: డాత( డిట్లు సుఖసంవి త్త త్త బోధెకచుం 

చుర్వెపాయన సూ|త స|చ్చుతుల నీకుక మున్నిరూపించి, చె ( 

ముత నందివివద్యా , వికి ద ద్విషుత్వము, దానిక భ్రదీవివ ద్వా వర నంబున్ 

మూ ద్వెతంబును 'దేటగా6 చెలుప మాటాజిం (పమాణంబులన్ ”' 
aa) యా 

ఎవరు? విషుచితుండు, కృష్ణ దేవరాయని నోట, ఇక నీ వీరవె స్తవ 
£9 లాం రా 

-వాదము మళ్ళీ లేవ దనుకుంటాను, 

భారతి 

వృష, వె శాఖము, మ, 1941. 

సంపుటము 18; సంచిక 5. 



మనుచరి|తము-కుతపకాల (పశంన 
ఆటీ కాశీభట్ల దిహ్మయ్యశా ప్రి 

స్వారోచిష మనుసంభవ కారుండు మూలవిరుద్దముగ( చెచ్చిసెటిన 
(ఆ) 

న గ్ విమరాన పదతికారు*ః లేమి | వాఫిరో మార్పులను గూర్చి మన (గ౦థ ఎ ద కాడు (1 ని కను 

సొందము, 

పవరు నింటికి సెషధనిద్దు. డొకనాంటి కుతపకాలమున వచ్చి 

పొద లేవమను మందును కాళ్ళకు. బూయంగా. ద|త్పభావముచే నాకాశగ 

మనమున దృటిలోం (బవరుండు హిమగిరి కేగి దాని రామణీయకమును 

జూచుచుండ గా నచ్చట మధ్యాహ్న మెనదని పెద్దన చిప్ప; ఈ రెండును, 

( తవకాల మధ్యాహ్న కాల నిరూపణములు ఈ కథకు మూలమగు 

మార్కండేయ పురాణమునందు లేవు, ఇవి యాంధధకవితా పితామహుడు 

తన |గంథములో 6 దెచ్చిపెట్టిన మార్పులు, ఈ మార్చు లోక పరస్పర 

వె రుధ్యమును గలిగించినది, 

కథాసందర్భముం బట్టి చూడ సిద్దుండు మందిచ్చిననా౧డే (వవరు6ణు 

హిమగిరి శకేగినట్లు గాన్పించుచున్నది. కుతపతాలానంతరమున హిమగిరికి 

బయలు వెడలిన |వవరు(డు హిమగిరియం దుండ(గా నాడే మధ్యావ్నా 

మగుట యసంభవ మగుచున్నది, కాన ెద్దన కుతపశాలానంతరమున 
మఛ్యావ్మామును వర్షించి మూలకథను సందర్భ విరహితమునుగా నొనరిం 

చెనని యస దాదులము (వాసితిమి, 

"పెద్దనయం దభిమానము గలవార మనుకొనువా రీదోషము నె కున 
C౧ 

సాధువుగా మార్చి పెద్దనను సమ గ్థింపవ లెనని విశవయత్నము గావించి 

* (వ్యాసము) “| గంథవిమర్శన పద్దతి”. క్రీ) కేతవరపు వెంకటశాస్త్రి. 

ఆం. సా, ప. వ, 16.4, 5, 6. 



సకాల పశళంస వీత] 

యసవసళ (“౦థమ. ను బించుచున్నారు. ఎవరెన్ని (వాసనను దహ త ప్ప 

గాదు 

చెట్ల బోయిన మణికి న్ని దోపములు వచ్చివడును. మమచగ తము నం నందలి 

యుగునుగాని యొ స్పెన్నటికిని సరికదా ము. గప్పి 

7 మోటు” న ల్ Bar లో జ టో లో ” ల్ రంత ను-కాల వివమయికిదిెష మొక్కు | మాద లళము, ప్రమాదము లంచ ల్ 

"టె ౮ 
స ఇ, కన నుండో యును గిల గాని, (:ంధథములకు( యా 

అంతమూా,| తమను 
జా రే “రై, ష్ న - న్న లో ఇ ఇ - ౮ = | ల గాం ల అముించగయుిు రాణరిడ్ఫ్ర్మ (9 ODOT చు) 'నాభాేలైింగక "బుద నారి 

- ఎ జో వయ్య లు ష్ 
3 యె రం టి థాగా లనిపోని 

మున మయి, 

న స్పవ పడంగలవు, 
డు 

పయోవలంబుల మనుకొ సెమబనముల6 గావించి 
ద 

er. 
న్ జ ఇ” 
tg సంగతు 

ద్మమనసుసంట మలింగ శుద్ద ానిని వేయుచు అన్నీ యము నా 

ఇక మన వెంకట 

తోడి మమచరి అాభినూనులవలె నిందు దోషము తేదని 

యొ నర్చిన విమర్శనమును జదువుకొ ని 

శా(స్తిగారన్ననో 

తెలుపుటకు మతమే పియర్నము చేయక  వాఏ నందథిని మించి యిందు 
గుణవిశేషమయుగూడ6 జ్ిచ్చిరి, గలదని చాట. ముందు వీణ చెప్పిన 

గులాబిశబు మమా కనుగేందము. 

“ఎదన కుడాకంల వరన 
ది ౬3 

మల చేస? * 

కాల విఢేసననును బెక ల్చుట కై పెదనకొవి, మూలములో లేని కుతప కాలమును 

ఏడ్ ంచినా(డు' అని మన వేంరటశాస్రిగారు, 

గునుక నగుసనగంచి లిఖిం చికి, 

అతిథి సఆా_ రార మగు 
యె 

"లేవప్పెరు; గూళ్ళయ్య గారి 

ఇది నసరకాదు. కుతపశాల మనునది యతిథి 

స తం మున సనయమిం:.6బడిన కాలవ కాదు, అయ్యిది శాద్దనున క్ న. 
న్ 

నియపమ్ం౦%6 బడిన కాలము. చీకుతు) (ధమభాగ పకోదివ ముప క్రమేత్ 
REA) 

రాలమాగకోము ఆరభం తెచి |శాదం వై a రీ రై a 2 \ సల) ౫) భ్య & UE ది ఎ "ర్యా దారొొబాణం బుభ8 

రు) “ దివస ప్ర నభా” సనీభవతి భాస్కరః సకాల్య 

జ బో లై యః పిగ్భా౯ణాం దత ముకయమ్." (మతఠ్స్యావుకాణము. తీజ్ 
నా ళీ 

తాల! బరికస్య నే దహ వః రురుషు సలా 

& అద మునకు గునపుకాలవు 
ది 

ఎఎఖ్యమని 

(మనువు). ఈ విధముగా పిత్చ 

శె నృములు బోధంచుచున వి, (స a 
అంతియేకాని యతిధిపూజ కావించుటకుం గుతపము తగుకాల మని తెలుపుట 

లేదు, అతిధిపూజ శ్రాద్ధము కాదు. అయ్యది మభ్యాహ్నాయినకు ముందును 

గావమింపవచ్చును. వరదవానను గావింఎవచ్చును. సాయాహ్నూామునను గావింపు 

వచ్చును 

16 

"పిక్కల నడికిరే యమున. గావింపవచ్చువు. క తస్య చ వెళ్ళదేన 



242 సారస్వత వ్యానములు- (థమ సంవుటము 

బలే; (వ*గవ పూజ్య తా పర[త ఆవోర చాన మా|౯౦' " అనీ వాచస్పత్యము 

"తెలుపుచున్నది. "వె శ్యచదెవ ఉపస్టిత మీతి దివసాభి[ పాయం” అని మాధవ 

వీచ్య్యార ణ్య సాషముల చెడు రాళ మాధవీయములో (ఐంది, చావుని 

వె వె శ్వచేవ కాలమునందు వచ్చువాడు మా (మె అతిథకాండు. “సాయ 

మాగితో ప్యతిథి ర్న ఆ ఇ కరియః | నియ "మాన తోతిధి సూరో్యథ ఇత్యు 

చ్యల” ( (శ 'బ్లార్ధి సర్వస్వము). ఇట్ట (నవ మాణ వాక్టముల బట్ట అతిథి వెళ్ళు 

చేవమునకుం బూర్యమునందును రావచ్చు, బిరము నందును రావచ్చు 

సాయావ్నా మునను రావచ్చునని తేలుచున్నది. మన చెద్దన౩గయ్యండు (వరుని 

భార్యను వర్తి ంచుచు “అతిథధు లేతేర నడి కి "ర యైన; వెట్టు-వలయ! భా బ్యంబు 

లింట నవ్వారిగాల” అనీ చెప్పియున్నా6డు, ఇంక (బవరు( డెట్టవా rr 

వై శ్వదెవాంతమున వీథిగుమ్మము కడకు. బోయి యతిథు శివ్వరై నం గలరా 

యని తొంగి చూచువాడు మా|తముయగాడు. అతి గులు తన పురికి వచ్చు 

చున్నారని విని యెంత దూరమైన నెదురుగ సగి తనయింటికిం దీసికొని 

వచ్చి వారి కాతిథ్య మిచ్చునని “పెద్దన “తీర్హసం వాసు లేతెంచినారని విన్న 

నెదురుగా నేగుద వ్వెంత యొన, నేగి తత్చ్పదముల శేటంగి యింటికి. దెచ్చు 

“దెచ్చి సద్భ_క్రి నాతిథ్యమిచ్చు” అను వేదములలో వర్టించె. దీని నంతను బటి 

చూడ ( (బవరుసింటికి నతిధులు సరిగ నోజన కాలమునం చే వత్తురసి ముండ 

చెప్పుకొన నవనరము లేదు. ఇంకం6 గుతపకాలమున వత్తురని చె నవసర 

మేమున్నది? 

ఆతడు సిద్దునకు నర్హ్భపా ద్యాదు లిచ్చి పూజించి పిమ్మట సీష్టమృ 

సన్న కలన సంతుష్టుం జేసినట్లు మనుచరి తయందు వరిం? ( బడినది. వైశ్య 

'దేవమునకు6 బూర్వూమునందు వచ్చిన యతిథికి మామే యర్హ పా ద్యాది 

పూజన ముండును గాని తరువాత వచ్చినవాని కుండ నరదు. శదుబంగ 

వచ్చిన వానికి భోజనము “పెట్టుట మ్మాఠమే కావింప వలయనని వాచన్న 

తరము చెప్పుచున్నది. కావున మనుచరి తమునందు నతిథిపూజ కూడ వం: 

బడి యుండుటం చేసి సిద్దుండు వెళ్య్వ "'దేవమునకు( బూర ృమునం దె వవరునిం 

టికి వచ్చెనని చెప్పవలసి యుండును. వీనినన్ని టినిబట్టి చూడ నతిథీ కుణప 

కాలమునందు మాతమె గ్భవాస్టుల యిండ్ల కు రావలెనను విధి లేదనియు 



మనుచరి[తము-_కుతప కాల (పళంస 949 
ల 

నటు చెవుట యవసరము కాదనియు నంతకు ముంచే వచ్చి యుండవలసి 
cn 

యుండున నియు. 'దేలుచున్న ది. 

కాబటి మూలములో లేని కుతవ కాలమును ఇద్దనాయ్య( దనవనరో 
ట ది 

ముగా. దెచ్చి కానని "చెప్పెక్ తప్పుదు. 
౬ 

వాద నిమి త మతిధి పూజాది మగు కాలము కువవుకాల మనియు 
చి లౌ 

నందు మూలమువే *దుండు కుగవ కాలమున వచ్చెనని "పెద్దన్న వగ్గించెసనియు 
(టు ౬ ౧ న 

భఖావింతము,. అటు ఛావించిగను వదరువానణం గావింపంబడిన మధారిహ్న కాల 
గాగ 

వర్ణనము సందర్భ విరోధము గలింపకపోరు. కాన నింక నీ వై రుధ్యమును 
గన య 

వెంకటశా*స్త్రిగా లెట్లు నమర్షి౦చిరో ఐరీకించి చూచుకొందము. 

మనుచరి[తమునందలి క థావిధానముం బట్టి చూడ నొకనాంజే కుతప 

ఆకాలానంతరమున మధ్యావ+ ము నం|పా ప్త మయ్యెనను దోషమును నీవా 

రించుట క్రై మన వేంకటశాస్రిగారు కుతవశాలమున  సిద్దుండు వచ్చిన దిన 

మున6 గాక మజునాండుదయమున( బాద లేపుమును బూాంయుటయు( _బవరుండు 

గరి కగుటయు! గలిగిన వనియు., బద్దన గావించిన మధ్యాహ్నవర్ల నము 

మఅునా టి చ యిుండవలననియు నొక యపూర్ణ వాదమును దెచ్చి 

పెట్టిరి. తమ నూతన ాదమునకు బలము కలుగుటకై, మనుచరి తము నందలి 

చె సందర్భ విరోధముం గూర్చి పండితులకు ఖిన్నాభి|పొయములు కలిగిన 

నని |_వాసీరి కాని ఇది యంతగా సరికాదు, పెద్దన్న వమ మవలంబిం చిన 

పూర్వా విమర్శళులు రూడ6 జెద్దన్న చెప్పిన కథా సందర్భముం బట్టి చూడ 

మరునా(డు (పవరుండు హిమగిరి కేగెననుట. కంతగా నవళ శము గాన్న్చిం 

చుట లేదనియు బెద్దన్న |నాతయం చేదో యొకలోప ముండి తీరిని దని 

యునే వాగసిరి. 

కశ, తేవప్పెగుమాళ్ళయ్య గారు మనుచరిత మును మా(తమే పరిశీ 

లించు నెడల ిద్దుండు వచ్చిన నాండె పివరుండు పాద లేసమును బూయించు 

కొని పహొమగంరళకగి నని తలంగవలసి యుండు ననియు,నట్లు తలం చిన( బిరస్పర 

వై రుధ్యము మనుచ 8 తమునం దు6 గలదన వలయు ననియు. బెల్బికి. ఇంక 
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(శ్ఫీమ దెక్ష చెడ పాటి 'వేంకటను బ్యా రావు గార గువారు " స్దుండు వచ్చినా డు గాక 
క్ 

మణునా(డు ' మందు గి కౌానాని బుద ME చ వడు "కటి టు ల స్పై 

(వ 

గావచ్చునని లెఖంచి3. అనగా వె వే ధ్యా మున్నదని యొకివిధముగా న్ 

న్ కొని తీరి, ఇక మన వెంక టా టు గార వాదనను సున తమువంరి అంగ 

(a సర 
a న్ లో ఆ లో ల్ ఇ” ~~ త్న ఇ ౧ జ 

50వ లేవని తేలుచున్న ది కదా! సరా తు పారోగు శ) బొదపాళ రాజన్న, 

ఇ” ఇ” 5 a Bre ~ ~ > ఎలో లో 

త౦తులుగారు కూడి గు సంద ర్భృపిరి ar; ను కల్కి దేగుస మరా షె 

య ఎ ~ జాయ జ ఇ జ \ a | 

కథా క 0 మముంబట్టి స-వారింగ 6 జూచిర ఇగ మను చంవ సము నుంచలి కథా 
౦, 

శ. a ఇ” అ బ్య స జట అ వ సందధో ముంబటి నివారిం:. యున్వుము చయ లదు, 
న్ ర్చి 

సా “చెద నార్యుని మనుచరిత ము నందలి క భాబి చారము కఎమముగ 
nn) 

నున్న డా లేచా యను విచారము మన కఎవసరము కాని మార_ంజోయ 
~~ జు” ఇ” ఇ జామ లట జ జో శ్ పురాణా క కథా కమ ము నరిగి నున్నచా లదా యనునది మనకు విచా 

ర్ ఇవ కె డం “2 ది nf Ww GN ను 0 డి నను TT ర 
a అ 
లో జ్ లో అ ఇ ఇచ్ స టో అలు జ _ సిద్దపి వరుల గమనము విషయము నన్నన్ ఎవృదనను నమరిం' 6 జూచిన 

+ ది ఠి 

జ్ 
న్ లో ర ల్ లో తి లో 

స గ 9ంథమునలు లాభముతేదు. ఇం 

వారు గూడ మన వెంకటశా స్తు్యలుగాలు గలం చినటుగా. దలం: లేర్రపోయి ., 
జాం లా 

ఎడ పాటి సుబ్బారావుగారు, పొద లపమును బూని శిదుండు మొదటి దినే 
గా టు 

యౌ ననియు. బంవరుండు మాత “|ము మఖజునెా6డణు పొమగి? శా నసియు 

మనుచరిత ముం బట్టి బో ధ డుచున్న దని వా సిరి, "వె నమా శయ్య 
రి 

గారు కూడ న్ ద్దుండు మొదట్ దినమున6 జాదలీవమును మూసె యు, మటు 

నాండు మంచుమలకు6 జనె ననియు. చెర్చిరి. పామ కత మవలందింపక మము 

చరిత)ముం బి సందర్భ విరోధము కందని రూడి చేసిన కండిగవగాలగు 

కి వేటూరి. పిభాకరళాత్తిగారు. పున్నసువా రన్సనో పాదలేవన (©) లం El wy అణ ౧ 63? రన్న న్ యే ద్ర Wo) 

లలి లా 
ల్ fF Cal బూూయుటయు సీద్దం వరు అగుటయు మొదటి దినమున నే జరెగిన వని నిర 

థి 
అ శ్, ఉ|| లో ఎ - పిచి. సండితవరు లిటు సిద సనరుల పోకంగూగ్చి భిన్నాభి పాయలు 

cn టు 

గలవా రగుటకు6 గల కారణము గగ ంథమ సంగ లేక పోవుటచే. 

ఇంక నెడ్డ పొటి వెంకట సుబ్బారావు పంతులు వాగును, వారిని మించి 
మన పద్దతి కారులును మలి యొక లాగున దలంచుటకు6 గారణ మేమనంగా 
—(ైంథ మా భావమును గల్లించుట వతం గాదు. మళీమన్న దోవ ను 
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నె కున గప్పి పెట్టుటకు, పద్ద నాధిమానులు మొదటి దినమున  జాదలివము 

డవరుని కాళ మ బూయంబద్నిట్లు ము, మయబటునా(డు (పవరుండు హిమగిరి 
౯౧౯ 

చ చ ౮ ~ - గ అదన ~~ > ఆలా ఆ 0 జాం - కగినట్లును కుం కాల మధ వ్ర ల వై రుధ్యాము ద్'లిగించుట క (గంధ 

మున లేని భావమును 'దచ్చివెటిరి. అటు చెల్పన మణి యొక దోషము సంఘ 
డు ౧ 

ట్ల, (సవర ండు రగ్ళారుడు. తఅచుగాల బాద (పతాళనమును, స్నాన 

మును నొనరించువాండు; ఇట్టి వాని కాళ్ళకు వెనుకటి _ దినమున€ బూనిన 

౩ సరగ మగునా6టి వజకు నెటు నిల్చునను శంక నీతిమి. ఈ శంక నుండి 
(౫ 

కూడ తప్పించుకొనుట 3 మన వేంకటశాస్రుగా రిటీవలం వాద లేపమును 

బు*యిుటయును (బవలటుండును నిద్దుండును 'వెడలిపోవుటయును, మబునా౭౯డే 

జరిగినవని |వాసిరి. ఈ రీతిగా దోష సమర్షననును "జేయంబోవుటలో. 

గలుగు. చిళ్కులనుండి తప్పించుకొనుట ౨ వదన పక్షపాతులు _వవరుండు 
య ది 

మలునా(డు హిమగిరి కానని తలంచున్సితికి వచ్చిరి. కాని కథాసందర్భ 
య 

మటి భావమును 'దెలబ్చుచుండుట వెగం గాదు. (శృమచదెడ పాటి సుబ్బారావు 
రు ౧౧ 

గారు మజునా6 జ? నని వెద్దన చెప్పక పోవుట | పమాదమే కావచ్చునని 
రు ల 

యంగీక రించిధరమే యుండిరి కదా! మన వేంకట శాస్త్రిగారు మాతము కథా 

సంద ర్భాముం బటి చూడం చాద లెపనమును బూయుట, సిద్ద పవరు లీగుట 
ట ఏ 

మణునాండే జరిగియుంద వఠలెననియు నయ్యది (గంథ నందర్భముం బటి యే 
బ 

స్ఫురించుచున్న దనియు లిఖంచిరి. 

వెద్దనకవి తాను చేసిన మధ్యాహ్నవర్గనము సిద్దుండు (పవరు నింటికి 

వచ్చిన నాంటి దని తెల్పలే దనియు. గాన నయ్యది యానాంటి దన నవరసము 

లే దనియు వేంకటశా,వ్రిగారు లిఖంచికి. ఇది సరికాదు. ఒకనాటి కుతవ 

“రాలమయు నె లికొస కథ చెవ్వుట (వారంఖించి నపుడు నాటి సంగతులు తెలు 

పుటలో. (ఇతి సంగలియు నాండే జరిగినదని ఇలుపుచుండ నవసరము లేదు. 

అలువరును చెలుపరు. ఆ సంగతులలో. గొన్ని మణునాటివైన యెడల 
౧ 

మయునా.టి వని కవి లివి తీరవలెను. అట్లు తెలుపుట కవుల సంపదా 

యము. కవి పాదలేకముం. బూయుట మటునా(డు జరిగిన దని చెప్పక 

పోవుటచేత సిద్దుండు వచ్చిన నాంటిదే యని మనము థావింసవలెను. గాని 

యానాంటిదని ఆెల్బలేదు కావున మబజునాంటి దని మనము భావించుట 
i 
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ధర్శముకాదు,  సిద్దుడు పగటిపూట (పవరు నింటికి వచ్చినట్లు మనుచరి త 

మునం. చెలుపంిడి యున్నది, తరువాత మధ్యాహ్నవర్గ్లనమును చాని 
రం 

శచవాత సాయంకాల వరనము గావింవ6 బడినది ఇంతవరకు జరిగిన 
ae) 

వన్నియు నానాటి పగటిపూట జరిగినవే యనుకొనవలెను. విమ్మట “ఆగు 

సంధ్యాతప ళోణమృత్కులిత మై.... .... మారాండుండు దో(చెన్ దివిన్ ” అను 

పద్యము వణకు జరిగిన వన్నియు నా6టి గా తిపూంట జరిగినవిగా ఇావిం-చి 

కొనవలెను. ఈ కాలమునకు. తడునాత జరిగిన వన్నియు మఖునా(డు జరిగి 

నవిగా భా వించుకొనవ లను.' ఇది న్యాయమగు సద్దతి. ఇట్లుండగా (బవరుండును 

నిదుడును పవరు నింటనుండి తీధయా|తలం గూర్చి కడపటి సంభాషణను 
యు థి 

గావించుకొనుటయు. బాద లేవము. (బవరుని పాదములకు. బూయుటయిు 

వా రుభయులును జైలు వెడలి యావలకుంబోవుటయు మటునా(డు జరిగిన 

వనుట యసంగతము. (పసం గమధ్యమున (నాయటి సాయంకాల మగుట 

యటు తరువాత ర్యాతి యగుట తటవించుట కలిగినచో. గవి వాని నె 
లి 

సందర్భమున వల్శించియే యుండును. సిద్ద (పవర వసంగనులలో నెంత 

వజణకైన తరువాత సాయంకాల మెనదో పిమ్మట నెంగవణటెౌ న తరువాత 

నుదయ మెనదో యెవరు చెప్పగలరు? అటు తెలుపుట కవకాళ మెక్కడ 
యట ౧౧7 

నున్నది? మన వెంకటశాస్త్రి గారు “మనుచర్శితమునందలి యచ్చటి ఘట్టము 

చదివినచో వారు దీర్గ పసంగము సలిపినట్లు తోంచను. గాని కొన్ని మాట 
౯౫ 

లాడి విరమించినట్లు తోంవదు. కావున, చా రది (వనంగించుచుండ గనే 

సాయంకాలము కావచ్చును” అని లిఖంచిరి, వీడు తెలిపిన రీతిగా (బసంగ 

మధ్యమున సాయంకాల మే యొయుండిన యొడల. గవి యానసంగతిని చెలిపియే 

యుండును. సాయంకాల వర్ణనము గావించియే యుండును. అటు వరిం: 
౧౧ ర 

లేదు. కావున. (బసంగ మధ్యమున సాయంకాల మెన దని తలంచుట యనవ 

కాశము, మన వెంకటశా;స్రిగారు సిద (సవరుల (వనంగ గమనికం గన నా 
థి 

సెనంగ మతిదిర మె రెండు ముడు పూటలు పటినటు తోంచుననీ 
ఇం ర్ల టు ౧ 

_వానిరి, ఇది యసంగతము. ఇదివఅ *ప్వరికిని నట్లు తోంవ లేదు. విమర్శకు 

లెల్ల రును సిద్దుండు నాడు వెళ్ళిపోయె ననియు తలంచిరి. అది యటుండ 
nN 

న రా ఆట SU ఒడ ప్పుడు సిద్ద (పవరులు కావించిన ప్రసంగము పది నిముసముల కాలమో, 
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యట్లు గాకున్న నర గంటయో 7౧౧౦టయో జరుగవలసినదిగా నున్నది, గానిః 

యంతకన్న మీంచి జయుగవలనినోదిగా లేదు, పదునెనిమిది య ధాజ్యయములు 

పట్టిన కృష్టార్దున సంవాదము (భగవ ద్లీత) ఒక పూంటలో నొక్కింత స్వల్ప 

కాలములో జరిగిబోయినట్టుగా భారతములో ెలుపంబడి యున్నది. 

అట్టుండ6గా6 బది నిమిషములలో6 బరినమా ప్రీ నొంద6 దగిన సిద్ద పవర 

సంవాద మునకు ఇక్కులగు పూటలు పక్రైననుట యసంగతము శాదా? 

స్నా నొదికనునక. 6 గొంత కాలమును, భోజనమునకు(6 గొంత కాలమును, 

(బనం గమునక 6 గొంత కాలమును బై నని చెప్ప నవనరము లేదు. అవి 

స్వల్ప కాలములో  జరిగిపోవునవి, ఇంక దేశాటన |పనంగ విషయమున 

నన్ననో, "దేశములు తిరుగుటకు. జాలకాలము పట్టును గాని చేళము తిరిగి 

వచ్చుటను దెబ్పుట కెంతో కాలము పట్టదు. సం జెండు గంటలు చాంటిి 

పిమ్మట సిద్దు(డు ఏవరు నింటికి వచ్చె ననినను 12 గంటలకు హిమగిరికి వెళ్ళె 

నని చెప్పుకొనుట కే విధమగు సందియమును లేదు. నిద్దపవర (వసంగ మతి 

దీర్గ ముగా సాగినదని కాని యిట్ల నేక విషయముల గూర్చి పాస |పసంగించి 
రని కాని కవి యెచ్చటను చెల్పియుండ లేదు. నూచించి యెన నుండ లేదు. 

కావున (గంథము నందు. దెల్బంబడి యున్న విషయముకంశు నెక్కుడుగ( 

(బసంగము జరిగిన దనుట కవశాళము లేదు. సిద్ద పవరులు | పసంగించిన 

(ప్రసంగము నంతను గవి విపులముగా వర్ణించి చెప్పినా (డు, మనుచరి త 

మందలి కథాభివర్ణనముంబట్టి చూడ? గవి యింతలంతలు చెసి వర్జించి చెప్పి 

నట్టున్నది. కాని, తగ్గించి చెప్పినట్లు లేదు. మన వేంకటశా;స్రిగారు ెద్దన 

గావించిన మభ్యాహ్న వర్గనమున) మటునా(డు జరిగిన దానినిగాం “జేయు 

టక ఆమొకగంటలోపల జరిగిపోయిన చర్యను నతిదిర్హ మైన దానినిగా 

భావించి మఖునా6టివబకు సాగింబ నెంచిరి. ఇది సమంజస మెట్లు 

కాగలదు? 

అయనను వేంకటజాస్రైగారు శెలిపినరితిగా మధ్యాహ్నము మయు 

నా(జే సంభవించె నందము. దిని తరునాత6 దటస్టించిన సాయంకాల 

మా మబజునా6టిదే యని మన వేంకటళా(స్రిగారు లిఖంచిర. మన శాస్త్రీ 

గారి వాదగమనిక ననుసరించి చూచిన, చెద్దన వర్జించిన సాయంకాల మా 
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చ en ” pp అమ) ” 

నాటి దని ఇలుపుట కవకాశము ౫లుగట అదు. ఏమన నాడా వము థ్యావ్నా 

మునల వాచలఅలా*చము గరగ పోయినటు “వరుడు తెరిగికొొనినాయడు, 

వా డా లో మ (ల Pal + 

పిమ్మట గొంచ నెట్ వర్కు గదలక 'యొక్క_చ వలచి విచారంచినాందడు. య 

cr దిక్గి వింగి యుకలోయం గని చానిలో మల ల 
చా ఉక క 

విచాంరంచి పర తము 
లై ( 

(బవేశించి యచటి మేడలను జాడలను జూచి చూచి యటు పిమ్మట నొక 

వనములో. (బవెశించి యందు వరూధినినీ గాంచి యా మెతో |బెసెంగిం చెను 

చా (సంగమము (వారింభించు న ప్పట్ కాదినాపరొర్డ ములో6 జాలభా ము 

గడచి యుండును, పిమ్మట వరూధిని (వవరులకు బ్ఏ్గిడ (పసంనన య ద్ద]? “వర 

(పసంగము కంచు జాల. చెద్దది. ఇందుల ప ఉ పూటలు ౪ ట్ర యుండుము. 

ఆ (సింసి 'మెబోయిన తగు'వాడ వేష డేటికిం బోయి వాగే యగ్ని చెవుని 

కరుణవే నంకరితు గమనంబున నింటికి. బోయె. అతండు చనీనపమ్మట వరూ 

ధిని యర ణ్యమునం దంతటను వానిపై తిరిగి తిరగి చెలులం గూడి యింటికి 

వచ్చి కానక చాలకాలవము పరితపించె. 

p జ —eo జం ౮ లా న రా ఇం ఇ” మన వెంకటశ్యాస్త్రీగా ఎ వెసిసన అప గ్రానుబటి చూచిన నిది యుంగయు 
(A) 

జరుగు నపహ్పటకి రెండు దినముల శాలనునకు, దక్కు_న పట్టదు. అయినను 

మన వేంకట శా(ప్రుగారు డ వరుడు గిరి కగిన పూటస, నాంటి సాయం 

కాల మగుటకు. బూర్వామే యిది యంతయు జరిగినట్లు భాసించి3. ఇది 
యెట్లు సంభవ మగును? సంభవము కానేరదు. 5"6బిట్ట మన వేంకట శాస్త్ర 

గారి లెక్క. తప్పు. తక్కువది యగు సిద్ద (వవ వర నంవాదమునకు నెక్కు_వ 

కాలము పట్టిన ద దనియును నెకళ్కువది యగు [ఇవరవరూధినీ సంవాద మునకు 

దక్కువకాలము పె్టన దనీయును వేంకటశాస్త్రి గారు తలచిన, ఇది యనం 

గతము.  |వవరుండు గిర కేగిన తరువాత నచట; బెద్దనచే మధ్యాహ్న కాల 

వర్ణనమే వెట్టబడకుండిన సిద్ద ప్రవర సంవాద మంఠయు నొక్క పూంటలో 

జరిగిన దానిం గానే మన  వేంంటశా న బుగారును భావించి యుందుగు. 

నంద ర్భవిగుద్దముగా వచ్చిన డిన కునపకాలానంతరమున నగు నుభస్యప్న్న 

వర్ణనమును నమ్చింవ (శ్రీ శాత్ర్రుగాకివంటి వారు వయత్నించుటశే విలు 
ధాంశము అనేకములు బయలు వెడల. పొచ్చినవి. 
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మొదటి దినముననే భోజనానంతరమునం | బవరుండు గి కేశ నని 
a 

లోలంక,5 8) వెంకటశా స్తిగారు పలంచిన రీకిణగా మటు కాటి యుదయ 

మున బయిలువెడలి యాతడు ౧౫ కౌ ననుచి మణియొక యగందన్భా 

ప్ సము గట స్తంచుచున్చ న ' కగు కరో కదు. ఆటివాండు పావన 

యా 

ఆన ను a a ఇ డి __—_ డా a ల ల మునస యెగి యున్నచ నాదిగ వలలో |గుంఠు లిడియు ముండు. 
7 (_ 

కాని, | వరు డటు సుణ్యనాది నాానము వేవినటుగణా మనుచరె। వశారండు 
0 J = లె _ 

చెప్పియుండ అదు. ఎంచువెళ ననగా నా (పవరుని మన "పెద్దన భా జనా 
ఢ6ు 

నంభరమున హిమగినికిల దీనికొొని వి*యెను గావుననే. దీనింబటి || వరాఖ్యు(డు 
నా! చ్ ~~ శక శ లో క్ష వ్ మొదటి నాట్ మ థభ్యాహ్నా మ మంచుమలకుం బోయెను గానీ మలునా6టి 

యా అహం Ud "శ న ఇర 

యుదయమునరగాద ని రోయిచున్నదది. 

మజీయును మబునా6టి యుదయమునల గదా | “నరుడు ౧3 కేగి 

యుండ వచ్చునని పంరోటాాయుగా రూహింతు మని3. (కా శాప్రుగారు 

| వవరుడు కర్భ్ళురుయనియి నమిత మగు రర్భ|ళద్ల "ల -వాండనియు నంగ్క్ష 
| Cp 

డించిరి. ఇట్ల వాని నుదయ కాలమున స్నాన సంధ్యాద్యగు క ఏ మానవులం, 

జఒతసములు, హోమాదిక ములు, నకిథి బూజాదికములు, చేవ తార్చ నాద్క 
ములును మెండు? నుండును. కావున మొదటి దినార్హ ము నందు! | బెక్భెతి 

విశేషముల( జూచుట కై పోవుట కవశకాశము లేదు. ఇది యనుభవముచే 
నంరయు నెటింగి యున్న విషయమే, కావుననే పెద్దనార్యు(డు గికి కేగుటకు 

భేజనానంతరమునం బెట్టనాండు. అదె సర్వవిధనఎల సమంజసమున నున్నది 

మొదటి దినార్దమునం (బవరుని వంటి కర్ళశద్ర కలవాండు [పకృతి వై భవ 
(లు 

మును జూచుటతై యిల్లు విడిచి దవ్వుల కేగుట యసమంజసము, 
(7 

ఇంత మేలి మన వేంకటళొసిగారగు తలంచిన రీతిగా | బసంగము 
| 

మణునా6టి వజకును జెగింయున్ని యెడల. నా యంళమును గవి స్పష్ట 

ముగాల జెప్పియుండవ లెను. ఆటు చెవృకపోవుట తప్పు. _చెళ్పందగిన 
(7 

దానిల జెప్పికుండుట చెప్పం దగని దానిల బెన్బుట త్పయి తీరును. 

"పంకటశా,ై. గాము “| గంథమున( జదువగు లూహించు కెసందగిన 

యంశములు "కు లుండును గదా” అని లఅిఖంచిర. ఇది చదువరుల క 

4! 
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యూహాకు విడిచి “ెట్టం దగిన యంశము కాదు, ఏమన గవి యొక 

దినమును, నందులో నొక కాలమును నిర్తేశించి కధ వర్ణించుటకు (కారం 

భించినా'డు. కావున నాటి కథను మ్ంచి చెను డచ్రానిని( గూడ 

నిర్రేశిం: వలయును. అటు చేయకుండుట త వ. 
(nN 

ఏ విధమున జూచినను నవి యందు. దః స్ప లేదనుట కవశాశము 

గాస్పించుట లేదు. (ఎ మాదములను గప్పింబోయి యస్యాఖథావికను ల లన 

లేనిపోని కల్చనముల నన్నింటిని చేసి యయూవాలా వె నాకాళహర్భ్యుముల 

నిర్మించుట కంచు. (బమావములను న్యాయద్భష్టితో పంగీకరించుటయే 

మేలని వేంకటశాడ్రు,గారికి విన్న వించుచున్నా (డను. 

—ఆం|ధ సాహిత్య పరివత్చల్ని క 

విభవ _ మాంర్ల శీర్ష పుష్యములు (1929) 

సంపుటము 17; సంచిక ల, 



మహాక్ర్షవి | పతిభం “© ముఖ లతణములలో నొకటి వాత నిం స్టో 

"కొెళలము,. సజీవపా త నిర్మాణ క"ళలము సామాన్య కవు లందఅకు నందు 

బాటులో నుండునది కాదు. వురాణకవులకును (బబంధ కవులకును గల 

ముఖ్య భేద మీపా|త నిర్మాణనై పుణియం దే కాననగును. పురాణకవులు 

సాఠారణముగా. బా తల యింగతాశార బష్టాదులను వ్యక్తము "సేయు 

టలో. దటస్టభాననును వహింతురు. కథా కధనము _ ధర్మస్తాసనము 

మొదలగు విషయమునే "వారి కాదరణీయసు లె యుండును, ఈ రెండి 

ట్రికిని సామరన్యమును గుదిగ్పిన తిక్కనవంటి మవోకవులు కొల6దిమంది 

మంది మ్మాతమే కలరు. అట్టియెడ నమ్మహాకవులును [బబంధ ధోరణి 
ననునకించి రనియే చెవ్పనొన్చును, 

సజీవ పా! త నిర్మాణ మనంగా "నేమి? పా్యఠలు కొజడుపాటి కొయ్య 

బొమ్మలవలె నుండక చై తన్యనహితములై యుండవలెను, సచేతనత్వ 

మునకు ముఖ్యలతణము వై విధ్యము. అనంగానే శెండు పాతలు నొక తీరుగ 

నుండకుండుట. |వపవంచమున మనుజుని బోలిన మనుజు లున్నను నన్ని 

లక్షణములయందును నారికి నేకీభావ ముండుట దుర్లభము. ఎర్జియైనను 

వైలక్షణ్యము వారియందు గోచరించియె తీరును. బాహ్యాజగ తు కాన్య 

జగత్తునందు( (బతిబింబించును గాన విశ్వనిర్మాతయగు (బవ్మాకు( గావ్య 

నిర్మాత యగు కవి (పతిద్వంద్వి యగు చున్నాండు, కావున దిహ్మసృష్టి 

యందు. గన్పట్టు వై విధ్యము కవి[బహ్మా సృష్టియందును గన్పట్టవలయును., 

“అపా కావ్యనంసా? క విరేన (మబాపతిః అను నాలం కారిక వచన మీ 

విషయమునే బోధించుచున్నది. ఈ వైవిధ్యమే లేకున్న చో బా|తలు 

నీశ్చాతనము లై పోంతంటోనసిన బొవ్ములపగిది నుండును. అట్టి పాత 

నిర్మాణము మహోకవి తిభకుం దార్మాణను కాదు, 
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ul 

సజీవపా| త నిర్మాణ క కలహం ఓ బంధకవు లందలణుకును గలదని చె 

లో సె క జబ్ al జ్ న ల్ ఇల జీ 

జ*ల ను, “”తాముగణతిక ముగా చచించిన కవులసకులు గలదు, కాని 

సజవపా[౫ నిరాాణము నద్వితీయముగా నిస్వహించిన మవారవులంను గలను, 
cc 

అట్ జాబ సెక ద అనాది ఇద నాడు, 
6 . యె ట్ర 

అదనాలంని మనువదగం| నము సాంచి సం గారిములు సంగ మించిన 
యట బ్ర a 

0 we | ల టు అలం 
కీర్ మని చెప్పవచ్చును. సహొజశ్ళంగార బింయుమగోచి యు శా౭త “0% 

డ్ ( a జామ 

మెనపుడు రచింప ంబడ్స (సంధ మిది యస యింవలి (వతి ఒద్యుమును జిక 
(a 

— ~~ న మ్. చి జ ల “7 5 చ్ చెప్పుచున్నది. మవోకవి వో.న భ కి ఎ్రింగాళములను జ ఏంచె. బద 
వ యు 

య. ఇర a ~~ ఇగ అవ... ష్ న. వ ఇఒ జర్, “ నభ 
నాయుడు శాంత శంగాాంనఎంఅలా  సర్మృతొం గలిపి, ఈ |; *ంథధమున 

a a యు 

“మొదటి మూ (డాశ్వానముల యందును నద్వితియ శిల్ప నామసర్థ్య్ధము చా 

బెడ్రిన ద్రి, అయ్యడ చాండవించు రెండు పాతములును (ls ఏర డు, 

సెర్ర-ధిని) చెద్దనగాకి ప్యాలనిర్మాణ. సిద్దికి సంభాషణ చాతుర్యమ నకు, 

బద్ద వి న్యాస మునకు విరోగిళనముల సంఘతర ణకు లక్యుభాతములుగా 

నున్నవి. అట్టి ళ్రకితో సృజించిన వాతలు కావుననే “వరుడు వరూధినియు 

సెంటికిని సజీవులై యున్నట్లు భావుకుల మనోనయననులకు గోచరించు 

చున్నారు. జిం దియెళ్వమునకు శుకమహా రిని బేరొ-నుట మాని 

యాం| ధులు మనుచరి[త పుట్టన డాదిగా. దివరుని( ప్పుకొొనుచున్నారుః 

అరు వలపు (బయాగమునకు రంభను మథఅచి వరూాధినిని 'బేరెాను 

చున్నారు. ఈ పొతనుల స సజీవతకును నాం (ధుల మనః [పంచమున నవి 

కల్పించిన వరవర్హ నమునకును నిదియే తార్కాణము. తిక్టూన సృజించిన 

భారత పురుషులకు. బిమ్మట నాం|ధులతో నింత నన్నిహితత్వము గల పాఠ 

సృజించిన మవోకవి లసలే(డు, ఈ నిర్మాణమున కావశ్యక మైన తత్తత్చాళల 

యిం గిత పరిజ్ఞాన మును దదుచి మొన సంవాద సరణియు నాటకీయ మైన 

తట సై పెద్రత్ యు; గృతహాస్తు( డన వెద్దనకు( జక్క6గా నలవడినవి. ఈ 

రెండు పా[తలును గేవల విరుద్దము. లైన శెండురసముల నాళయించి 

యున్నవి. కవి యా ఆ౦టియందును నే చెనకును _మొగ్గక, యిర.వంక లను 

సమద్భష్టినే బట్టి యా రెండు రసములను సమానగాంభీర్యను గల (| బావా 

ములుగనే నడిచెను, మనుచరితమును జదివిన  వారెవ్వలటును 'పళయని 
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+ ౮9 

ఇగ 

య 3 ష్ - (| గ్ ప వ్ లో x all ఇ £9 a PA (3 (6 Ur 
3 ర్త లం 6] ౭9 

(౧౧ 

నవరుసి దలంచి భ క్పార్వక నమస్కారమును గావింతురు, ఇది బిలో ని 

సమ ఫావమునకు గలను, ఉణ రారిమున( బద్యర చనా సాందర్య ము: 

ర ఛాకథన చాతువ్యాము వున్నను _ నిగర గుణములు కలవై శాని a 

చ|తణ మని చెప్పం దగినడి "లేచు. ఆర్థా భాగమును నలట్టిది కేరదు 

అద్వితీయ సెందర్భ్యమునకును, వమేుయ వై రాగ్యమునకును నాటి 
(am 

బన వాడు (అవరు(డు. వివిధాధ్వర నిర్మల ధర్మ గర్భు దిశా సనవం | త 

డనియు ననార తాధ్యావన తన్బనుల దనియు నాతడు కవిలె వర్జంపంబడి 

నాడు. “వాని చక్కదనము వె టై రొన్యుమున( "జిని, కాంతసేయు జూరకా 

మినులకు6 బాచిన నలం” పొలుపు మధుకశరాంగనలరుం దోేలె, ధూ 

బాహా మయ్యె ననీ కవియే నెలమె లగ పచించి మున్ముందు బగ వున్న 

కథా పళాశికోకు వీజాంబా ము గాపవించినా6డు. పొఠః కాలమున నే 

వావ ఎనస్తుతి అదర మునే లేచి వర ణా౫ రం గిణియం దఘమర్ష ణ ముం నములు 

పఠించుచు మున్కలిడుట _ సంధ్యా ద్యనుషస్టానములను నిర్వ (ంచుకొని 

సమిత్కుళకుసుమ భులాదులసు గొని వివ ్త్రవాచులు వెంటునంట వచ్చు 

చుండగా గృహంబునకు నురలుటు, _ నితాం క. “ తమును, స్ర ఆన్న 

౨ వొనమును గావించుట - (సెట్ వఓటసకు దినకృుత్యవులు. (వరు( మ తి 

గహొత, కులక్ల శమదమాదుల యందు. బతి యయుగుజాడలచే నదచునది 

యాతని యిల్లాలు. అర్హ రా గంబున నతిథు లేకెంచినను వలయు భోజ్యము 

లామ్ యవ్వావిగా6గ వడ్డించున(ట, ఎల్ల చళలయందును నతిథిపేవాత 

త్పరుడ యున్న (ఒవరునింటి కొెొకనా' డొక సిద్దుండు వచ్చి టిర్ణయ*| తా 

చరణమునం చాసకు ( డె యున్న (వరుని పాద ములకు స్్ర్రమ॥ వు నొక 

దానినిం బూని, య'భెచ్చం జనినా(డు. ఆ యొషధ (= భాసమున 6 బవదడుంణు 

హిమవన్న గమున శేగినా(డు, చూడవలసిన తావు లన్నియు. జూచియింటి 

కేన నుచైశింపంగా సిద్దు. డ్ “సంగిన  పాదలేపనవము కరంగిపోయినది. విచార 

పేరీత కేశస్కుం లై న (సవరుండు విధివళమున వరూధిని యను స్వ ర్వాత 
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నం చియున్న సలమున కేగెను. ఇట వరూధినీ వరన మత్యద్భుత ముగా ( “ థి ణ 
గావింపంబడినది, అద్వితీయ రూఒలావణ్య యగు నయ్యచ్చర లేమ మకరాం 

కళశాంక మని జ్రమూ+_గైయగు ఒవంంని 'నేకాంతమున6 జూచినంతనే 
కామించినది.  మహానురాన్యయం ₹క్కాడ నీ తనూవిభవ మెక్కడ నను 
నెళ్చర్య్భ మాముకుం గలిగినది. నునుసిగు దొంతరలు (కమ్ముకొ”సి రాగా స్తై [a © 

నొక్క పోకనుగుబోదియల "జతి విలోకన సభావీచికల దదియ పదవీ 

కొలశాంబుధి జెలి గెల్చినది. 

సవం వరూరినిని నమీవించినా6డు, మదనవేదనళు లోనయి 

తర పాటుతోడ తన (తోవ కచముగా నిలిచిన యయ్యం;౫సామణిని జూచి 
లా G 

య యూాతం౭ డిటు పల్కి నాయడు : 
యా ౧౧౫ 

“ఎవ్వతె వీవు భీతహరిణాకణ !: యొంటిం జరించె దోట లే 

క్వ్వున భూమి భూనుడుండ, నే. (బవ రాఖ్యుండ 6; [దోవ తప్పితిన్ 

(గొవ్వున నీ నగ్యాగమునకుం జనుదెంచి, పురంబు. జేర నిం 

శవ్విిధిం గాంతు. 'దెబ్బంగద వే తరు వెద్ది! శుభంబు నీ కగున్” 

ఇది (వవరుని తొలిపలుకు. ఒంటిగా నివ్వనభూమి. జరించు నీ వెవ్యతే 
వని యాతని వళ్న. నేను _్రాహ్మాణు(డను, |క్రొవ్యి యిన్న గా |గమునకుC 
జన్సుదెంచి [తోవ తప్పితిని, తెరు వెజిగింపు మని (ప్రార్థన. ళశభంు నీ 
కొను నని యాశళీర్వాదము. 

ఈ పద్యుమున కుద్ద కో తియునకుం గల నిరాడంబర చిత్తవృ తియు, 
నిష్కల్జుప మైన వాగ్రోరణియు నతిమనోజ్ఞ ముగాం జ్యితింపంబడినది. (కొవ్వి 
యిన్నగా, "మున శఇెంచితి నని తన్ను €దాను గిందిం చుకొనుటయు శుద్ద 

కో వియ లక్షణమే. నిష్కపట మెన యీ ధోరణి నాలించి నిలింప 
వేళ్యయు నొక్కి౦త నవ్వినర్శ గర్భముగా నిట్లు (వత్యుత్తర మిచ్చినది. 

“ఇంతలు కన్నులుండ. చెరు వెవ్యరి వేంజెదు భానుశేం[ద 1 యే 

కాంతమునందు నున్న జవరాం[డ నెసం విడి పల్కురించులా 
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గింతియకాక నీ వెలుంగవే మును వచ్చిన | తోవచాగ్చా; నీ 

కింత భయంబు లే కడుగ నె లి మెతిమి మాట లేటికిన్ ” 
ta (oe 

శుద్ద సత్ర ఇమూ గి యగు (పవరున కి సనమాధానమునందలి యంత 

రార్హము గోచరింప లేదు. ని వెన్వతె వన్న (పళ్నకు సమాధానముగా 

వరూధినీ యీకింది (పత్యు తర మిచ్చినది. 

క ' న్వు దన్ని నుధాలవి' చిన్ని వెన్నెల గ౧౦దు విన్ను న్ని రు ధాల్టి 

బొడమిన చెలువ త *ంబుట్టు మాకు; 

రహావుట బం|తగా|తముల రాలరంగించు 
డ్ ఆజా fy 

విమల గాంధరంబు విద్య మాకు; 

ననవిల్లు శానుంబు మినుకు లావ_ర్రించు 

పని వెన్నతోడ( జటినది మాకు; 
a) 

పాయ మధ రాజసూయము అన, బెర్వడ్డ 

సవన తంతంబు లుంకువలు మాకు6; 

గనకనగ సీమ. గల్బవృవముల నిడ( 

బచ్చరా చటుగమి రచ్చపటు మాకు6) 
లు ౬ 

బద్భ సంభవ వైకుంఠ భర్ష సభలు 

సాముగరిడీలు మాకు గో తామరం దః” 

ఈ యుపన్యాస మంతయు. చెరు వెబుంగక, వరితపించుచున్న (పవ 

రునకు వ్యర్హ్మ పలావమువలెం దోచినది. కుందనమువంటి మెను మధ్యం దిన 

మాశాండావాతి గందిపోయె'నె యని వాపోవుచు నన్మర్. గృహము పావనము 

చేసి బడలిక వాయంగాంజను మనిన వరూధినీకి భ క్రియ చాలును, నగర 

మార్షముంజూపి పుణ్యమున. బొమ్మని (పవరుండు సమాభాన మిచ్చినాండు. 

“భూనుర తవ కునుమ శరాసని యని వరూధిని చేసిన సంబో 

ధనము నందలి భావము (వవరునకు రుచింప లేదు. నీవు చేసీన సపర్యలు 

మాకు వచ్చె. నిందుండంగరాదు. పోవలయు నూరికి; నిప్పుడేను రాకుండ 
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వెకండగోచి, మజీయొండునె, భభ క్రియ వాలు" నని మాయలేని మాటలు 

Von 7 row MEINE గ దః క 4 డో భవా 5 ంచినె6డు. 
YU 

[౯% 

= ల రై s+ 
“రాయక నిలు లెటరు నెది యుపాయము? మె మహా త్ర తముల్ 

[లు 

ఆల గర ఇస 4 ఒర ఇ” శ గ మి ళి ం 

న! దిస్యసుల 3 మదింగలంచిన సందులు షి కసాధ్యముల్ 

జు జు వ ఆ లో ఇ చ్ an జ జ్ . ఆలి లా 

Mrs Tn OY Tre My గాయ తుటున్నా అంప న 
గ. - చె 

బాలే జ లో జల ~-D శ 1 న క ఇబ 

Tn? RR Ee “Ve ౬ 6 గురు త్ర యు లి న్. గా ce ce గా 

యు] £1) 

శు! స్య్టవఎ)న౦౯ం6 (బవగుని యమాయన వ్యమును నాతు రాయు 

ఇ ఇచ్చే జ ఇ” ~ 7 శన శారి కలా! 

| హ్బుటము లై (మున్ను వి. ఖ్ యున్నా సం బుద్ది పరూఫిసికి వ ఒప పుంబొ-టువ ల 
LL న్ - Cn 

ఎండి యుండును, ఈ యమాయలనితో సరో క్త లాడుట వలన దియా 

నము అనని తెరిసికొెని “నిక్కము దచావనేల ధదడినురనందన ! యింకో 

నుం ఓ కృ-మనం౦౭ఎు నాక” అసి స్పెష్టనుగా( దఈకోే ర్మ నెటింగించిస ది. 

శీ ఖో .[వతులె. దినములు ౫ వెడు విపులం జనునె శామింప మది విచారము 
మి ఉం 

వరద అని యో [చాహ్మణు6 డా మెకో రౌ అఎ సిం పర్య నా (డు. 

యిముల్ సుఖంబు”ము నాయింన “డబ 

, వొంజదువు నంత రుద నూహింపుమూా! “యని యామె కురర్క్యాము గావిం 
ఏఐ 

DD” A ల Pa ul వా ల Pa Pa ఇ ఇ” 

ప్రాం | బపరుండు. ంగ్గును, ఐగటుకు బొెడమ నిసృవాం దెబుపు 

చియునవ్వు నవ్వినాలండ6ట: ఈ యొ. మాటలో. (బవర సని యంఒరూ్మ్మా రిని 

'బంంతను గాపించినొా6డు "వదన. "ఈ పాండోః రము నీకు దక్కమజీ 
టు © 

జాలా అరే ౮ తజ Pa ఇల 4 wo రా 

యెం బేల గంటిమే యని తిరస్కరించి. లుం నేలా తర్క్మముల” అని 

ళ్. ద్ద ఖగ నన —ా బు ఓ ఇల (1 ఓ ఇ షం = యుచాననులడనాండు | ఏ వరుడు. “చెప్పాకు మీట్ల తుచ్చసుఖముల 

వ వ 2 5 "జో ర ల 
య 

మీసాలపెం దేనియల్” అని తుదినూట నిమృ్మర గా ప్పినాండు*' 
6 ర్న 

కరణుల దర్భలు నగ్ను లున్ |వీయము లే నట్రన్యముల్ గాపు అని తన 
| యా ౪ మ. 

యెహి కచ్చా వి ముఖన్వముసు (బవరుండు (పస్భుటము' గావించినాండ్సు 

ఇటు సీరనిక్చయుండ యున్న | వాహ్మూణుని వై 6, దన సృంగారా 

'న్ర్రుము లేవియుం బనివేయ లేదని పరుంధిని (గహిం చినది. ఇంక నొక 



పొ్యత చిత ణము- పెద్దన తిమ్మనలు ౨57 

యన్ర్రముమా[తమే మిగిలియున్న ది. “అనునయాలాపాతి దినాస్యొ 'వెతలం 
బెట్టకు మింక నన్ననుచు నివీబంధ మూడి గౌంగిలించినది. కాని యాయ 
(త్రుము గూడ నిటు నివ్వ) యోజనమేయైనది. “వో! శ్రీ హారీ: యని 
(బాహ్మ్ణు, డోరమో మిడి త దీయాంసద్యయం బంటి బవొమ్బంచుం” దోచి 

నాడు. “కలంచునే సతులమాయల్ ధిరొచి త్తంబులన్ £”” అని కవి యొక 

నిటూచ్చు విడిచినాండు. అట్లు (తోపువడి వరూధిని ఘనలజ్ఞూ పరవళ యైనది.” 
వెదన నెపం బిడి కలస్వనంబున నేడ్నినది. పరాళరాదుల శఆామశకేళ్ పరతం, 
(తత్వము నుదాహారించి, వారికంకు నీ మవాత్వుంబు ఘనమే? యని వాదిం 
చినది. శాని, ఏమి పయోజనము! (పవరు, డిట్టి మాటలకు. (బత్యు త్తరము 

లిచ్చు వాండు కాండు. మీదు మిక్కిలి యవ్వనజగంథి మేని జవ్యాదిపన 
గదంబించు నొడలు కడిగికొని, వార్చి, _వవరుండు పరిశుద్దుం డైనాండంట 
ఇట్లిది కదా ని గహము! 

మనుచరిత మందలి పాతనిర్భాణ కెళల మంతయు నీ శెండు 

పాతల నా ళయించియె యున్నది. తృతీయా ఇస్వెసము నందలి వరూధిని 

చరితము కడుంగడు వివాద వూరితము. ఆమె జవ్వన మడవి6 గాచిన 

వెన్నెల యెనది. తన యమర్త్య భావమే తనకు రోతగాం దోచినది. 
హితు( డవజ్ఞ చెనీనంతనే కాయము పాయంగల మ ర్త్యభామికు లెంత 
తపముచెసి జనియించిరో యని యామె నిట్టూర్చులు నిగిడ్చినది, ఈ వలపు 
పిచ్చిలో మాయా సవరుని మాయలకు లోనె నది. స్వారోచిషమను సంభ 
వమున కాదికారణ మైన యయ్యచ్చగ పే రనను దృతీయాశ్వాసానంతరము 

సృరింహం బడకుండుట మటియు ళోచనీయ మైన విషయము.  ఇంతకును 

వేరూదిని వృత్తాంతము విఘోద రేఖా శబనితశము. 

"వదన తన గంథమునం దంతటను బుఠతుమని యౌన్నత్యము నే చూవి, 
(6 

యాండుదాని ననదగా నిరూపించి, యామె పురుషుని, | బెమభిత పండు 

చున్నట్లు చితించినాండు. ఈ విషయమున నీతనికిం |బతిద్వంద్వియె నిలిచి 
య యు 

నా(డు ముక్కు. తిమ్మన మహాకవి. ఈతడు సృజించిన పాత ఖండిత 

నాయిక యగు సత్య భామ. పవరు(డు వలపులకాణాచి యగువరూధినిని 
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బొమ్మంచు తిరన్క_రించినా (డు, సత్యభామ ““లతాంతా యుధు. గన్న 

తంగడి శిరనును వామపాదనమునం దొలలం | దోచినది. మను చల తమునం 

బురుషునకు జయను సంభవించినది. ఇంట (స్రీళోకము విజయ దుందుఖి 
_మోగించినది. మవహోకవి తిమ్మ నాధ్యుండు నూన కోధ వివళయెన సగ్యభామ 
నొక యాటబొమ్మ వోలె నాడించినాండు. 

మనము తొలుదొ ల సత్యభామను నగ౩ంపొంత నొక శృంగార 

వనములో దర్శింతుము. దిద్ది తర్చిన పూందేనియ యేటికాలున దరిని 
జెంగల్య పుబ్బాళ్ళు నించిన చం[దోపల వేది సె నాయమ తన చెలిమి కతి 

యతో సరనగోేష్టిం దేలుచు వనజాతాయత నెతుం డైన శౌరిగుణములను 
వర్ణించుచు గాలయాపనము చెయుచుండును. కాలయావనము చేయుచున్న దే 
కాని సత్యభామ బుద్ది మా|తము సంశయ గన మైయున్నది. ““అళికులా 

రావములు” గాని, **కినలయాకుల కోకిలకాకు కాకలీ కలకల నాదములు 

గాని, యాయమ మనంబున కింపు నింప లేదు. కమ్మని తమ్మి కోొలంకుల 

నుండి వీతెంచు తమ్మెరలును నావాీద జనకములు కాకుండను. కారణ 

మేమి? అంతలోనే దకిణాంన మాచుకనయన పకంపములు సంభవిక చినవి. 

అమ్మానవతి హృదయమును నీ యపళకునములవే నంళయాకులిత మెనది. 

కాని, తనకు గలుగం బోవు మవోవద యొట్టిదై యుండునో యామె నిర్ణ 

యింప లేకుండెను.  |పాణనాథు. డెండెక చపలాకినిం గూడి తన్ను 
నొలని చెయిదము లేమియెన. వేసి యుండునేమో యని యామెకు సంశయ 

౧౯౫ దా 

ముదయించినది. ఇంతకంకు మపహోపద యయ్యిందువదన కుండదు కదా! 

ఇంతలోనే నెచ్చెలి వచ్చినది.  కను౧౧వ నెజసంజ వొడమగా, 
బారిజాత ప్రసూన వృత్తాంత మంతయు. చెప్పినది, అనురైక యాగము 

నతి సొకర్యము ననితర సులభము నైన యాదివ్య కుసుమమును వెన్నుడు 
రుక్ళిణి కొసంగినా. డనియు, నామె యాకునుమమును గొప్పులో. చాల్చు 
టయే తడవుగా సానబట్టిన మకరాంకు శత్రుముగతి. దెజరి లిన దనియు, 
నాకునుమ ఛారణమువలన నామెకు మవోమహిను వచ్చుటచే గద్రియమీంద 

నెక్కి ముల్లోకములు చానె యేలుగతి నున్న దనియు. దోడి కామినీ 
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లోకము మచ్చరంబు మదిలోన. దొజంగి యా మెను భయభ క్తులతో భజించు 

చున్నారనియు నా వాక్యముల సారాంశము.  ఇంతయే శాక సత్యభామ 

కుం గోప మతిశయించుటకై యీ |కిందిరీతి నా చెలికత్తియ వచించినది. 

“ఎంతకు లేడు నారదమునీం (దుండు శారి వీనంగ రుక్మిణి 

శాంత వినంగ నేను వినంగా౭ బలికెన్ బతి. గూర్చు చాన నా 

యంతటి వారు లేరని యహాంకృతి నెప్పుడు విబ్ఞవీగుచున్ 

వంతున వచ్చు సత్యగరువం బింకం జెల్ల దటంచు మానినీ!” 

“మానినీ! యను సంబోధనము సాభి|పాయము. 

“అరణభోజను మతకము 

లారుక్మిణి నటన లామురాంతకు చెయ్వుల్ 

వేరి కనుంగొనుచో నె 

'వ్వ్యరికీ( గోపంబురాదు? వారిజస తాః” 

అగ్నికి వాయువు తోడైనది. సత్యభామ కిది వై రింపరాని యప 

చారము. మొదల నద్ద్లివ్గు కునుమంబు వెన్నుండు రుక్సిణి కిచ్చుటయే దొ శ్రి 
యోర రాని పని. అంతతో. బోక తమ్ము గూర్చె కలపాభేజను. డాడు 

మాటలను గూడ శెరిని రెంచుటయా! అదియు సపక్నిముందఅణ. మాన 

మ్మప్రతిహాత వేగమున విజృంభించినడి. ఈర్ష్యూనూయ లా|కోధాగ్నికి 

వీవనలు వీచినవి. ఇంకే మున్నది? ఇచ్చటి సత్యభామా స్యరూపమును గ్గని 

యెంత మనోవారనుగా. జి[తింనాండో చూడుడు. 

“అన విని _వేటువడ్డ యురగాంగన కై వడి “నేయివోయ భ 

గన దరికొన్న భీషణ వుశాశనకీల యనంగ లేచి పా 

చ్చిన కనుందోయి శెంపు తనచెక్కుల. గుంకుమప్యత భంగ సం 

జనిత నవీనకాంతి వెద(జ ల్లగ గద్గద ఖన్న కంఠియై”. 

అనూహ్యా మగు నవమానము దుర్భర మగు నా వెదనము సత్యభామ 

మనన్సును 'మొదలంట6 గలంచి వ చినవి. కాని, కెతుకము మాతము పని 
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చేయుచునే యున్నది. తన్ను గూర్చి రుక్టిణ సతి యేమెన నన్న చేమో యన్న 

సందియ మామెను మిక్కుటముగ తాధించుచున్నది. “రుక్కిణినతి యని 

సత్యభామ నోట బలికించిన కవి (సెతిభ యనన్యసామాన్యము కదా: చెలి 

కతె చెప్పిన వాక్యము నాలించినంత సూత నే సశ్యాభామకు6 బటరాని 
ఆం రి 

యాళ్చర రము కల్షనది. నిజముగా నిటిది జరిగినా యను నం చెపొము తణ 
రు 

మాత మామి మనస్సున. పొడ నూపినిది, అప్పటి యామె మనః పరవర 

నమును ముక్కుతిమ్మ నార్యుం ఉ |కిందివిధయుగ వ్యక్తము చేని యున్నా6డు 

“ప మేమి కలవోశనుం డచటి కై యేతెంచి యిట్లా డెనా 

యామాటల్ చెవియొగ్గి తా నినియనా యా గోవిశావల్రభుం 

డ మ మాడెనొ రుకీణ్ సతియు నీ వింకేటికిం డాచెదే 

నీ మోమాటలు మాని నీరజముఖ్ నిక్కం బటింగింప వే 1” 

“అతుల మహానుభావ మని యవ్విరి6 చా నొక పెద్ది సేసి య 

చ్యుతునకు నిచ్చకం బొదవ నూడిద యిచ్చిన నిచ్చె గాక, ఈ 

నత (డు (పియంబు గల్లునెడ కర్చుణ చెసినం జేసిం గారి యా 

మతకరివేలువుం దపపీ మమ్ము దలంపంగ నేల యచ్చటన్ * 

ఈ పద్యములలోని _పతిపదము నన్వర్ష మనియే చెప్పవలెను. “ఒక 
చు 

యను వదము వలన సత్యభామ కవ్వరిపె6 గల యలత్యుూ భావము నూచింప( 

బడినది. రుక్మిణీ యనుేరు చెప్పక “_వియము గల్లునెడి కని చెష్టుటచె సత్య 

భామకు నవతియగు రుక్టిణ నెం గల యనూయ సూచింప(బడినది, అప్పట్టున 

రుక్మిణి సే రుచ్చరించుట కూడ సత్యభామ కనిష్ట మగు కార్యమె. ఇది నారీ 

జనసవాజ మగు గుణము. మణీయు సత్యభామనంటి మానవతికి నంతయు! 

దగియున్నది, నన్ననుటకు బదులు మమ్మని చెవ్పియుండుటచె స్వాభిమానాతి 

శయము సూచింపంబడినది. తరువాత గవి సత్యభామకు గల కేపకారణ 

మంతయు నీ [కింది పద్యములలో వ్యక్తము చేసియున్నా(డు. 

“పలుదెణంగు ముళ్ళమాటల( 

గలవామె కల్యాణ మని జగంబుల వెంటన్ 
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జ 

మంలొడు మౌనికి సవాజము 

వలదని వారింవవల దబ వల భు6 డతనిన్ ”. 

గొన6 గారణ మెమి? ధూ ర గోపాలుడు సే 

సిన చెయిద సుమి చెప్పుదు * 

మన మగయ'దె (వాణమెన మగధ డిటునన్ *, 

కలవాభోజనుండై న నారదుం డట్టిమాట లాడుటలో సత్యభామను 

కాశ్చర్యకరమగు నంళ మమియును లేదు. శాని యాత డట్టి మాటలను 

సపత్ని యెదుట చాడుచుండ(గా వల్ల భు డూరకుండుటయా? మగండే 

యి కున నింక నానతిని మన్నించు వావరు ? ఇంతకును మగవారంద రును 

నట్టి వాశే యని యా మెసిద్దాంతము. ధూ రగోపాలు. డనుటచే6 బనుల మేష 

రిక్ నుత్తమ గుణము లుండునా యని సత్యభామ యఖి| బాయము. ఆమె తన 

భ రను | వాణతుల్యముగ 6 | బేమించినది. నిజ మాలోచింవ6గా (బాణ మైన 

మగ డిట్ల గుట విచారశారణమే, ఒకని దుండగ మందణకు నువ[దవ కారణ 

మెనట్లు సత్యభామూ కోధము మగజాతి నంద అను విసరిక్"ట్టనది. 

“వరికింపరు తమ జాడలు; 

తరుణుల తగులములు నమ్మ: దగ6 దం]డు మదిన్ ; 

శరదంబుద చలచిత్తులు 

పురుషులపో, వారి నమ్మం బోలునె చెలియా? 

ఇంతలో నీర్యానూయలకు "జఉదోడువాదోడుగా నథిమానము తలనూ 

కినది. ఇటి తిరస్కృతి నందిన తానెటు సపవత్నుల యెదుట దలయె తి తిరుగ? 
ఠి ౧౯ అం 

గలదు? మగండు తన గీచిన గీటు చాటండను గర్వము తన కీనాటి కడ 6గి 

పోయిన దని నవత్నులు మననునం దైన ననుకొనరా 2? ఇప్పటి సత్యభామా 

చిత్తవృ త్తి నీ (క్రింది పద్యములలో. గడుంగడు మనోహరముగా, జి|త్రించి 

యున్నా (డు. 
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“ఇన్ని దినంబులు నృవతు లిందటీలో6 గడు గారవంబునం 

గన్నియ నన్ను వల్ల భుండు గన్నుల. గప్బుకొనంగ నుండి యాః 

వన్నెయు వాసియుం దణీగి వారు ననుందల లెత్తి దూడ (గా 

సన్నుల జాయలం బలుక సెతున బాణము లెంత తీపొకో !* 
(ca 

“నా ముగమాటా వలని నాటకము ల టియించి రుకిణి 
య యి 

కామిని మీందటం గలుగు గౌరవముం గ్బృషయుం | వియంబు దా 

"నేమియు. గాననీక యిట నిన్నిదినంబులు నన్ను! దేల్చె నో 

తామరసాతి: మెచ్చవలదా మురచదానవ భేది కృత్యములి ”. 

“ఓ వెలి: శారి కిచ్చెనట యొక్క లతాంతము చెచ్చి నారదుం; 

డాచపలాతి కిచ్చెనంటట యాతండు నవ్విరి; యిట్టి నూట లా 

వో: చెవుల న్వినంబడియు. | బాణము దాల్చెద మేన నింతంగా 

నోచితి; నింక నిట్టివి కనుంగొన నెమ్మెయి నున్నదాననో:” 

సత్యభామకు స్వాభిమానము మెండు. నారదు డొక్క లతాంతము 

శారికీయయంగా నది యాత(డు రుక్మిణి కొసంగినాండు _ అను ని వాక్యము 

వినియు జీవించియుండుట హేయ మని ఆమె నిశ్చయము. ఇన్ని దినములు 

స్ నథికానురాగవము గల కృష డింతలో నిట్లు మారుటకు 6 గారణమేమి' 

యని యందురా, యది వట్టి నటన. మున్నుగూడ నా రుక్మి యె కృష్ణునకు 

[బియతమ. నాశ జూపిన |పేమయంతయు నాధూ ర్త గోపాలుని కపట 

నాటకము. ఇది ఆమె వాదము. క ష్టసుఖములు కావడికుండలు కదా! ఇంత 

మాత మున కే రుక్మిణి యంత మురియనగునా ? 

“వూనుకొని మేలుగీళ్ళకు 

లోనయి విహారించువారి లోక మెబుంగ(దో 

యానర కానుర దమనుండు 

దానెబుంగ(డొ భోజకన్య తా నెజుంగ దొకో 1 
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నరశానుర చమను6 చగుటవే నరకాసుర వధయందలి సత్యభామా 

సాహాయ్యము నూచితను. కాని యిదియంతయు నొక్క- పెట్టు. విరి ధరించిన 

యా భోజకన్యను సాత్ను లందలు గారవము నుజ్జగించి భజించుట యొక్క 

"పెట్టు. ఇంతలోం దనయెడం బతి మున్ను చూపిన పేమ జ్ఞప్తికి వచ్చినది, 

ఇది యాడువారికి సహాజ గుణము. వారే విమయమునై నను దవ్వి తల 

"కెత్తక విడువరు. మేలులీడులలో నెద్ది వచ్చినను నాని పూర్వాపరము 

లన్నియు బూస( గుచ్చినట్లు బాకి జ్ఞ పికి వచ్చును, మాన కోధ వివళయె 

(యున్న సత్యభామకు మున్ను కృృష్టు (శును, దానును నలిపిన వివోరములు 

నడవిన యుత్సవములు, ననుభవించిన శేళీవినోదములు జ్ఞ పికి వచ్చినవి. 

కలలో నై నను నవ్వుల'కై నను దనమాట నాతడు జవదాట వెజచు ననియు, 

నెట్టి పదార్గంబు సైన నామ యెదుట జెట్టక మున్న యెవ్యారికి నొసంగ. 

డనియు., జలు లామెతో నేమి కొండెములు చెప్పిపోదురో యని వారికి 

లంచము లిచ్చు ననియు, దోడి చేడియలు వంతుల కామెతో నిలువంగా 

నయ్యది యాతండు సై రింపంజాలం డనియు౬. గపట మెజుంగని మమతలతో. 

గలసి మెలసి యిన్ని సాళ్ళుంటి మనియు సత్యభామ తన చెలిమిక తె కడ 

వచించినది. 

ముక్కు తిమ్మనార్యు(డు సత్యభామా స్వభావోన్మీలనము. గావించు 

టలో.6 గడు జాగరూకత వహించినాండు. మాన కోధ వివళ యయ్యు నీరా 

సూయలచేం గలం చంబడియు, సత్యభామ మవోపతివ్యత . ఆమె పతిని (బాణ 

తుల్యముగం | బేమించినది. తానెట్లు పతిని. |జేమించుచున్నదోం బతియుం 

దన్నట్లు | సేమింప వలయు నని యామె యాశయము. ఆమెకు గల పేమ 

(పభావమే యామె యీర్హ్యాసూయలకు. గారణము గాని, మిట్టి దురాలో 

చనలును గావు. ఆమెకు6 బతియుడల గల ('పేమను గవి యీ తీరున 

వ్య క్రము వెసియున్నాండు. 

“పతి పా)ణసద్భళ బంధువు; 

పతి దైవం, బెడుగడంయుం బతి నతులకు; న 

ప్పతియ కడు మేర దప్పిన 
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గతి కులకాంతలకు వేటు గలదే చెపమా:” 

“ధన మిచ్చి పుచ్చుకొన్నను 

మనమున నోర్వంగవచ్చు ; మగడింతులకున్ 

జన విచ్చి పుచ్చుకొన్నను 

మన వచ్చునె ? యింక నేటి మాటలు సెపుమా!” 

ఇంతలో సత్యభామాస్వభావో న్మీలనము నందలి యొక (కరణము 

సమా ప్రమెనది. ఇందు 'దిమ్మనార్యు (డు చూపిన మనోవృ త్తి కెళల మద్భు 

తము. సత్యభామ సుందర నుకుమార శరీర, సతి వతలలో న|గగణ్య, చేమ 

స్వరూపిణీ. కాని యా (మ సా"పేతము. అందువలననే యీ ర్హానూయ 

అకు( చదావల మెనది. |ప[పథమమున( దన చెలిక "తె పారిజాత. కుసుమ 

వృత్తాంతమును జెస్ప(గనే యామె వాదయమును (గో ధాళ్చర్యములు 

"రెండు నొక్కసారియే వెనగొన్నవి. తన్ను నిందించుటవేం |గోధము, నిట్టిది 

జడిగనా యను నాశ్చరరము, అందులకే “*వమేమీ కలవోశనుం డచట క 

యేతెంచి యిట్లాడెనా*ో యామాటల్ చెవి యొగి తా వినియెనా యా 

గోపికా వల ల భుండు?” అని యామె సరిశ్నించినదీ. ఈ కొ ధాళ్ళర్య 

నం'చేవాములకు€ దో డభిమాన మవతరించినది. ఎవకకో యెదో మగ డిచ్చినా6 

డన్నంత మా్యతమున నింత(గా జిందులు (దొష్కుటకు. దా నేమి చులకన 

మానినియా! అట్టు గాదు. అభిమాన కారణమువేజబు,  మతకరివేలుపుందపసి 

తమ్ము. దలంచుటణయే యవచారము. దానిని జెవి యొగ్గి పాణవల్ల భుండు 

వినుట మహోపచారము. ఇట్ల వమానితయె 'హయపుం (బతుకు. (బతుకుట 

కంశు మరణించుటయే మేలు కచా! ఇట్లు వగల మిగుల( బొగులుచుం, 

గోధాగారమున నామె (పవేశించినది. తొలుతం గ్ గే9ధము- _విదప నాళ్చర్య 

సం చేవాములు, తుదకు దుఃఖము_ -సత్య భామా మనోవృ త్తి పరిశా మము నందలి 

సోపానములు. 

సత్యభామా స్వథావోన్మీలనము నందలి ఇండవ యంతరు నామె 

కోథధాగార పవేశముతో నారంభ మగును. 

“అని వగల మిగుల. బీొగులుచు 

జనితామరమున6 గోవ సదనంబునకున్ 
ఐం 
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జనియును లతాంగి వారిచం 

దన కోటరమునకు నాగవరుణయు వో తెన్ **. 

కధ వివశ యె యున్న సత్యభామ. నురగాంగనతోం బోల్చు 
య 

శుంతయు నుచిత మై మనోజ్ఞ ముగా నున్నది. ఇప్పటున నామె న్వరూవమును 
ర్త ర్న రి 

గవి యిటు వగించిభండు, 
౧౧ ణి 

“మాసిన చిరం ౫టికొని, మౌనముతొద నిర నభూవ 
6 

4 ఇ క ఇ అ అగి 

వాసన నటుల గటా, నిడువాలిక గసురకంటు వటి, లొ 
ళు ర్త న ర రు 

గానిలి, చికటింటి కడ ఇ౨౦కటి వ జలదాంత చం|దశే 
QQ 

ఖాసద్భశాంగి యె బొరలె గాధమనోజ విపాద వేదనన్ *. 

ల చ్ విసగుహాప[త లోచనకు. ఇల (గు మోవాము సంఘటి ౪, వె 
లొ CN 

ప్ర స ష్ ర్ వె . మయ "రా కన మగు నెవ్వగ విడ మెం, గంపము వు 6, 'జమర్భ 

నును, మా 

నసమున విన్నణా టొదవె, నాకెం గడుం బరిశాప వేదనల్ 

మసికోవు' జాము కాటుగతి మచ్చరమ న్విస మగ్గలిం:.6గన్ ౫. 

“వడ వెడం గన్నుమూయు6, గనువిచ్చు, నగుం, దలయూచు, 

బాన్ఫు వి 

బడు, నునురంచు లేచు; దడజాటును ద త్రరముం జలంబు లో 

నడరయణగ గోవవెగమున నగల మైన మనోజజాధలం౦ 

వావి 

బడి మదహా ని వా స్తగళ పద్మి నియుం బలె సొంపు వెంపజున్ ” 

క్ పద్యములలో సత్యభామా బహిరంతద్మూర్తు లు వర్టింపంబడినవి. 

ఈ పద్యములలో సత్యభామను గవి మూండింటితో నువమీంచినాండు. 

1. హరిచందన కోటరమున శేగు నాగితరుణి. ౨ జలదాంత చం[ద 

రేఖ. లి. మదవా సవా నగత పద్మిని. 

ఈ యువమానముల వలన మన కప్పటి నత్యభా మా స్వరూప స్వభా 
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ములు తే తెల్ల ములు కాంగలవు. నాగతరుణితో నా మెను సరిపోల్చుటవే 

నామె రద విళయొ యున్నదనియు నామె నుందర నుకుమార సేవా 

మా: కోధ తానును నహింవ లేకున్న దనియు ధ్వనించును. మణియు నాగ 

వరణ వా ఇర చంవనన కేోటరిమునకు( చాపోప శోమునార్ల మగును... ఇయు సత్య 

ఫామయు( ఊచాపో “శమనార్డ మే (కెధాగారవ.న కిగినది. తాషకళమచా 

గ్గమె కో ధాగారమున Ef గేల? శతం “వారములు వొనికొనరాచా యన 

"ఆ"*దు. ఇది కౌదశావము కానీ విరవాణాసము కాదు. విరవాతాపమునే 

శె త్యోపచారాదులు తగువు, కెధ తాపము సత్యనుగయాదుల'ే మాత మేం 

శమించును. చ న్నిమి తము E ఛాగార E వేళము కాట వ్రు: జల దాంత 

చంద ౩ఖా సొద్భశళ్యము వలన నామె దినభావము ధ్వనించుచున్న డి. మద 

వహ_సివా_నగత పద్మిని యనుటచే నామె శరరముతోపాటు హ్యాదయమును 

జింద ర వందర యె చీకాకునొంది యున్నదని ధ్వనించుచున్నదది. ఇట్లు తిమ్మ 

నార్యు(డు సత్యభామావా [త చి తణమునందు( గృతకృత్యు. డె నాడు. సత్య 

భామా మాన కోధ వివళశత్వనునకు( బరమావధి యామె తనపతి నెడమ 

కాల( దన్నుటతో. గలుగుచున్న ది. కేతశనషటాం చల చంచల మైన తాల్శితో 

గృష్పు(డు సత్యభామా గృహమున "క తెంచుట--తాళ వృంతమును గొని తన 

|పియుశాలికి వీచుట _ తన్ను వడియు బుజ్జగించి [బతిమాలుకొనుట మొద 

అగు (శ్రీకృష్ణుని చెష్టలన్నియు నానాటి పురుషుల రసికత్వమున కుదాహర 

ణము లె యున్నవి. 

భరతశా స్త్రము ననుసరించి ఖండిత నాయి కాపా[తము నభినయించు 

నటుడే కావ్యపద్యముల నె మాతృక లుగా బెట్టుకొని తన యయవయవ వినా 

నమును దిద్దు కొనవచ్చును. స త్యథామా కలావ పగ్సీదర్భనమునందుం గూచి 

వూడివారు చూపున దిరహస్యమే. 'వెద్దనవ ల( దిమ్మక వియు' బాత చిత గణ 

మునం గృతహాన్తుండైన శిల్చి. నూజ్మాతినూక్షు వివరణములతోం జ్యాతల 

మనొధర్మములను నిదానించి చూచుటలో నొకవేళం బెద్దనయు నీయనకు (6 

జాలకపోవచ్చును. చెద్దన కావ్యములో నాటకధర్భ (వా ధాన్య మెక్కువ* 

భా వానుగుణముగా6 బదముల, బియోగించుటలో నీతండు మేటి యన 
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( (a) 

వచ్చును. “ముక్కు తిమ్మునార్యు ముద్దుపల్కులు తక్కిన కవులకు 

దక్కునవి కావు. 

---ఆం| ధసాహిల్య పరివత్స _త్తి9క 

సంపుటము 49; సంచిక 2, లి, 

(శ్రిజయంతి రామయ్య పంతుల గారి శత వార్షిక 

జ నళ f అర . జన్మ దినోత్సవ (187-1960) స్యారక గంచిక : 



ఈ wid నక | షా అం 

ణాలు అారలాతటెం తాపి త్ర 
జ ఇ) 

చ।!। అతులితభ కి వర్షిఠి. యయుదంచిశ సత్కవితా విభూతిమె 

కోత రము ఊ|తవ్భ తముళు బక్కూనిరిలి రచించి, వానికిన్ 

బతిగను గాలవా సీ శివుం |చాకటభ కి నొనర్చి సదర్జళ 8 

నుతమతియెన 6ఈ ౦ దకవి ధూరటి ధూరటి సంన్మృ3ంచెదన్ . 
—ం a మా యై 

ఆం; ధ భోజుంచని నిమవిగాం చిన శక స్ట దేవరాయల యాస్తాన మలం 

కరించిన యవదిగజములలో భఘూచఎ టికి యొక్కండను వ్విశుతి సుససిద్ద 
యు "2 ణు (6 

మయి యున్నది. ““నుతమతియిన యాంధకవి ధూరటి లుల కేల గల 
ఎం యా దా గ 

నీ యతులిక మాధురీమహిమ*ి యని కృష్ణ రాయలు నిండుసభలో (బళం 

వింప( చెనాలి రామకృష్ణుడు “హో: తెలిసె౯ భున్ననెక మోహానోద్దర సుకు 

మార వారవనితా జనతా మఘనళతావహోఏ నంవత మధురాధ రోరిజ నుధావన 

ధారల? గొలుటం జుమీ!” యని తన నవాజ వికటరీతిని బద్యమందలి తరు 

వాయి భాగమును బూరించె ననియు బకరంసరగా వినవచ్చు చున్నది. ఈ 

చాటువునందు రామక్ళమ్టుడు ధూరటి. కారోపించిన వేశ్యాలోలత్వము 

"కేవలము బూటక మే యని, యది యాతని నపహాజవికట హోస్యమున కే యాద 

ర్భకము గాని వా_నవికతకు నిదర్భనము కందని (పొజ్జ లోకము భావించు 

ee _ స దాభా కీ చునే యున్నది. ధూర్జటి కృతులలో మనకు లభ్యమయినవి శ) కాళహ సీ 

శ్వర శతకము, కాళహ స్తీ మవోత్మ్యము అను [వబంధము 'రెండుమ్య త మె, 

వీనిలో మొదటిది యౌాం( ద మందలి శతక వాజ్బయమునకు, "రెండవది (పబంద 

వాజ్బయమునకు కిరోభూషణవమ అయి వెలయుచున్న విషయశుు సర్వవిఖ్యా 

తము. శతకము భఖ కిజాన వ రాగి బోధకమయి పలుతావుల భూపాలుర 
జాని య్య యాట 

గూర్చిన నిరననముల తోడను నిందలతోడను గూడి యుండుటవచే  నేంటివారు 

కొందయి, కృష్ణరాయలు భూరటికవితను మనసార 'మచ్చినవాండయినను 
వ్ (యి 

వె వవమతాభిమాని యవుటచే, అల సాని పెదనాదులను మన్నించినటు ఇవ 
a f3 ౧౧౫ ద ఆ ma రు 
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కవి యగు ధూర్జటిని గారవింప డి య్యె ననియు నందువే నాతడు దిముఖక 

మును, విర కిని జెంది కృష్ణ రాయల నుద్రెశించి యే అన శతకమును రాజనిం 

దలంగావించి యున్నా (డనింయయు నూవాములతో వ్యూయముల (బన్ని “భార్త టి 

హృదయము అను హుకతోం గొన్ని పద్యముల రచించి | పకటించుచున్నాణ. 
కాళవా సిళ్వరగ శతక మునంచలి రాజనించలు, కవి భ_క్రజ్డూన వై రాన్యములకు( 

దా ధాన్య మొసంగిన యు ధ్యాతి క్ర నంపన్ను'(డవుటచే సర్వ సామాన్య 

దృష్టితో జెప్పినవే గాన. ఆనయెడం జూపిన నికాదరణమును బురస్కగించు 
కొని య యొక్క భూపాలును గశించి చెప్పినవి గావనియ నా యభి|పా 

యము. సెని జెప్పిన యపోవాము కృష్ణ రాయలకు గాని, ధూర్త టికింగాని 

యళోచాయకము కా సేరదు. కృష్ట రాయలు రనజ్ఞు డైన రాజనత్తముండు. 

ఆతనికి మళాభిమాన పూర్వక పతపాతముల నారోవించుట నమంజము 

గాదు. పూర్టో _క్రమెన “స్తుతమతి యైన యాం ధకివి ధూర్జటి పల్కుల కేల 
గలి నీ యతులిత మాధుగరీమహిమి” అను [పళంనను కృష్ట రాయలు ధూర్జటి 

'యెడంగావించినటు లాతరువాతం గొల6ది కాలములో వెలనినో భూరటి 
a) aw 

మనుమలు కుమారో హూల౭ ట్, లింగ రాజకవి తమ కృతులలో గంథస్త మొన 
జా టు 

రించుటచే నది సత్యా మనక తప్పుదు. ధూరుటికిం కృష్ట్రారాయల యా|క యను 
౮ బు లం 

నాదరణము నుండినను లేకున్నను, అర(డు మహాోభ కుండు, విరాగయు నగు 

టవేం దన కృతుల న-రాంకిత మొనర్చుట కొచ్చసివాండు. నిక్క మెన యూాతని 

యలికం వూాదయేక గుండు (శీ, కాళవా పీశంరుంజే. అటి కవి వనక యలిక( హృదయే వ్రరుండు (శ్రీ 5ంళ హూ వళ్వరులడ అల్లు క నమ(గాని 

మణీ యొక నికింగాని కృతియిచ్చు జాడు కాడని కృష రాయలు నెమ్మ 
లం 

నమ్మున మునమ్మరమ్ముగా నమ్మియే యుండును. అందువే నాతని కా కవి 

యెడ విరనత కవకాళ మే లేదు. కేవలము తన నవాజ రనజ తా మూలము 

ననే యాతండు ధూర్జటి కవితను (బళ౦సించినది. ఇంతకు కోత్రకోక ర్త యుంగాళ 

హ_స్ర్ మహోాళ్మ్య [(పబంధ క యు ఖిన్చు లని కొందటు తలంచుచున్నారు, 

అది నిజముకాదని రెండింటిని రచించినది కృష రాయల నాటి సుతమతి 
fo అవవ 

ధూర్జటి మవోకవియే యని నా నిండు వీశ్వాసము, అటి నమ్మిక కొలిమి 
చ 

సియుభయకృతులను బువస్క_-రించి కొనియే కేవలము “ధూర్జటి యాధ్యా 
తృికత” యను విషయమునుగూర్చి మాత మే శేనిస్సుడు కెంత ముచ్చటించు 
చున్నాను. 
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ధూర్జటి కవి తాను జీతబ తైెములు లేని (శీ కాళహ స్తీశ్య్వరుని 
యాస్టాన కవిననీ, తన కవిత నాతనిశేగానీ మజేనికి నీయనని మీంచి తినను 

విరుదమును ముంజేతి కంకణముగా( జేపట్టితి నని (ప్రగల్భముగా. (వికటించి 

కొని యున్నాడు, ఈ |కిందిపద్యయులో ౭ జిత్తగించునది. 

సీ నా సం దొడబాటు మాట వినుమా! నీ చేత బీతంబు నే. 

గానిం బట్టక సంతతంబు మది వేడ్కన్ గెలు; నంత సృప 

త్నానీకంబున కొప్పగింపకుము న; న్నాపాటియే చాలుల దే 

జీ నొల్లం, గరి నొల్ల నొల్ల సిరులన్ (శ్రీ కాళవా స్తీశ్వరా:” 
య ౧౧౫ య —0 

(ప. త్త 
లీ 

“నీకుం గాని కవిత్వ మెవ్యరికి నే నీనంచు మీలా త్రితిన్; 

"జేకొంటిం బిరుదంబు కంకణము ముం జే. గట్టితిం; బట్టితిన్ 

లోకుల్ మెచ్చ [వత౦బు; నాతనువు కీలున్ నేర్పులుంగావు; ఛీ 

నీ కాలంబుల రీతి ద "ప్పెదు( జుమీ @) కాళహస్తీశ్వరా!” 

(ప, ఓ 14) 

ఇట్ల ని యూత నికి? గవి తావాంకృతి గలదని గాని, ఎవరును నుతింప 

నేరని పర మేళ్వరుని. చాను తనకవితచే మప్పింపఈ( గల నిడి గర్వ మాత నికి( 

గలదని కాని మనము తలంపరాదు. 

“జలకంబుల్ రసముల్ (పసూనములు -వాచాబంధముల్' 

'వాద్యముల్ 

కలశ బ్రధ్వను లం-చచిఆ*౦ంబర మలంకారంబు, దీస్తుల్ మెటుం 

గులు నై వేద్యము మాధురీ మహిమగా. గొల్లు న్నినున్ భ క్రిరం 
జిల దివ్యార్చన గూర్చి నేర్చిన |కీియకా (శీ కాళహ స్తీళ్వరా:” 

అను క దరమునం దన భక్తి రంజిత  కవితారూపమున దివ్యార్చన 

గూ ర్చెదనని చెప్పుచు మరల నా వెనువెంటనే “ఏ లీల న్నుతిమింపవచ్చు నువ 
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జు 

(1 ని గో శ్ 05? మ క న మో క్చేజా ధ్ర వ్యం నై శజ్లాలంశకార విశషభాషల కలభ్యం_బె 

సే రూపముం; జూలుంజూలు. గవిత్వుమున్ నిలుచునే సత్యంబు 

వర్ణి ంచుచో; చీ లబ్దింపరు గాక మా దృళకవుల్ (శ్రీ కాళవా సళ్వరాఃి 

(0 51) అను (వౌ వు రమేళ్వర నిజన్వరూప వరనా విమయమయమునరలి గివుల 
\ ణ్ 
సుతు శట్టు అనమర్ధము అగునది వివరించి యా విషయమున? దన యనసమర్ద్ష 

తను గర్వ రాహిత్యమును (బదర్భించియ యున్నాడు. ఇంతకు నే నే (పయో 

జనము నరము నా పేతీంచక యూరక యా దేవదేవునికిం గవిత చెప్పుట తన 

జిహ్వూకు నెసరక్క త్య మని యుచాటించినా.6డు. 

“జర్ర యర్ణంబును నిన్ను నే నడుగంగా నూహింప నెమున బొ 

ము కవిత్యంబులు నాకు( జెంద నివియమా యంటినా నాదు జి 

హ్యాకు నె నగి క్ర కృత మింతయ నుమీ పౌర్షించుశు కాదు కో 

రకల న్నిన్నును గాన నాకు వశమా శ్రికాళవా న్తిళ్వ రా: ” 

/ అన 
( 65) 

దె నందిన జీవన విధాన మెటుందవలెను? సె సఖ్య మన నెట్లిది! యను 
(౧౯) 

విమయములం గూర్చి ధూర్జటి భావన: 

“దినముం జి తములో సువర్ణ ముఖరి తీర|పదెశా[మకా 

వన మధ్య: అ వేది దిశా గమున నానందం౦ంబునకా బంకజా 

సననిష్ట కా నిను జూడ గన్న నదిపే సొఖ్యంబు; లమ్మే విలా 

సీని మాయానటనల్ సుఖంబు లవునే (శ్రీ కాళహ _సశ్వరా:” 

శ, 0 
| కరి) 

అను పద్యమున ద్యో్యతక మగును. వీనిని బట్టి యాతని యైహిక 

వాంభా విర కి, యా ధ్యాక్ళి కాస_ి క.కటిత ములు కాగలవు. రాజసేవా 

దికముల( గూర్చిన నిందలు, నిరసనలకు నీ దృళంబగు నాతని యా ధ్యాత్మిక 

దృష్టి యే యుద్భోధకము గాని యేరాజుల యెడను నాతనికి గల ద్వేష 

మందుల కెంతమాతము కారణము కాదనీియే తలంపనగును. కాళహా స్తీ 
వాలే 

శ్వరశతక మందలి పద్యము లన్నియు6 జాలవణ కిట్టి భావననే పవ్య కము 
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చేయుచుండును. న వనంతానములు వెలయించిన జారి నుకృునము గూడ 
లేప 

భగవ ఆ గ్రాంకర్య మొన్నాన పు ణ్యాత్ముని పుణ్యమున శెినగాదని యాతని 

“కనయుం గాంచి, ధనంబు పాలి, దివిజసానంబు గట్ంచి, వి 
క 6 

(పున కుద్వాహను బేస్, సతికి బా|తుండె, తటాకంబు నే 

దున (దవ్వించి, వనంబు వెట్టి మననీ పోలిండు నీ ఫేవవే 

సిన పుణ్యాత్ముడు వోవులోకమునకున్ శ) కాళహా సిశ్యరాః” 

వ, 1. 12.) 
| / 

ఇంత నితని | వబంధమును బగశీలించినను నీతని యాధ్యాక్శికత బహు 

ముఖముల నందు. బరిన్ఫుట మగు చుండును. “*వ్చు న్రార్ట్ కా వ్యార్హ నూచనో 

మృను నాలంకారీక మత మనుసరించి కావ్యనుందలి ప్రథమ సద్యమున'నే 

కాళవా స్టి శివలింగస్తుతి గావించు సందర్భమున ద కేవవలన నా ఇ తమున, 

దర్శించి "యయ పూర్వుభ కుల చరి తముల( దాను కావ్య మున వివరింప 

బోవునో వారినెల్ల నెక పద్యృముననే మునుముంద నసూచించినాడు, 

“శ్రి విద్యానిధి యై మహామహిమచేం ఉన్న వసిషాజలూ ర్లు దా అ 

త వాతెళన సామజాటవిక గే (తాదేవ నత్మీర రా 

బీవాఉయుగ యాద వాధిపులకున్ (శేయస్కరంళైన యా 
ర్యా వామాంగము, దివ్యలింగము మదీయా ధీ షముల్ నల్పెడున్ ”, 

దు 

ఇంతేగాక లి యాశ్యానారంభ్ల పద్యమును ద 'దాశ్వాన వరిత కథా 
నం 

నూచిశముగ రచించినాడు. ఈవని కాళహా ని త తవర్షినము ఇత రక వుల 
వాల ta 

(పబందము అందలి పురవర్తనలకు సర్వవిధ ముల విలతణముగ నుండి యాతని 

యా ఛ్యాత్మిక దృష్టికి? (బబలాదర్శాకము/ నున్నది. అనలాఇ్యచమే దకీణ 

— 0 

క లాన (పశ నీ గలది. కదా: 
యా 

ఇంతేగాక పతియాశ్యాసారంభ పరగ్యమును ద దాశ్వాసవర్తి తకధా 
ణ్ 

సూచితముగ రచించినాడు. ఈతని కాళహా బి జె తవర్లనము ఇతర కవుల a: ర్ 
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(ప్రబంధము అందలి పురవర్ణ నలకు సర్వవిధముల విలతణముగ నుండి యాతని 
లో 5 0 ad ళో యా ధ్యాత్శిక దృష్టికి" (బిబలాదర్శకముగ నున్నది. అసలాకే[తమే దకిణ 

5 లొన !వసన నీ గలది కడా! 
a (wn —D0 

సీ నంసార పొరదోచ్చాట నానల కీల; 

కలుష సంచయ తామ గంధకొంబు; 

కామలతామూలకందకుచాలంబు; 
యట 

సంకల్ప పామాణ టంకముఖము; 

రాగశాలివనాంకుర కడంగరీయంబు; 

శంకాకళంక భుజంగ నకులి; 

నవమనోగోరాజ నాసికా రజ్ఞువు; 

కోపనేకణ విశిభోపలంబు; 

గీ. దివ్య దేశిక వాంసోపదిష్ట మార్గ 

నీర్గుణ థ్యాన సంధాన నిరుపమాన 

సఖ్య సంపన్న నాదకజన నివాస 

మమృత లింగాకరము కాళవొ స్పీపురము.” 

ఆ, 1. వ. 1. 

అని కాళవా స్టిపుర మమృతలింగాకర మని వర్జించి, 

ఆడం జి తము వాడ వాడ ఘనకుడ్యన్వర్ష రత్నద్యుతుల 

చూడం జూడగ వణ్ముఖీకరణ తెజోరూడి చి జేతణ 

క్రీడా దు_స్తరమార్గ సౌ ఖ్యరస వార్చిం 'దేల్చు!( దత్పట్లణ 

కోడతోణి నంటన్న నున్న వురముల్ కొండాట కర్త ౦బులో 

ఆ. 1 వ. 18. 

అను పద్యమున నితరపురము లేవియు సన్ను తిపా[తములు కావని 

చూపినాండు. ము _కిదాయకవుర మగుటవే నచ్చటి జంతు సంతతికి. 7 పల్య 

మును బడయుటలో ను _త్తమమధ్యమాధమ స్థితులు 'లేవంట: ( 18 ) 
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“అమితము లెన జంతువుల కక్కడ ను త్తమ మధ్యమాధ మ 

త్వము లఅరయంగ6 గాన మపవర్షరమానతి( బెండ్లి యాడుచో 

సమతయె గాని తత్పురము నాటిగ నన్యపురంబు లెన్న ణా 

నమయు నటన్న వా సమశళశ కాంతర మీంతయవాని చూచినన్ ** 

ఆ, 1. ప. 22, 

అచ్చటి పొరుల యంగజాగమ క ళా కియలు గూడ నా ఛ్యాత్మిక 

విలానములుగానే నిరూపితము లయినవి. 

“ఎలదోటల్ వనముల్ , వధూకుచము అ(దిం[దంబు, లాకంటికి కా 

ఫలముల్ వాతెజు, లంగజాగమ కఖాబంధ౦బు లిచ్చాసనం 

బులు, కోపంబునం బాయుటల్ తపము, నంభోగంబు కైవల్య, మం 

దుల లీలారతి నుండు మానవుల; శెందుం గాన మీ చి తముల్” 

1. 21, 

చాతుర్వర్ణ మునకు రాజయో గక స్మ్నామాజ్య తత్పరతను శ్లేషాను ౬9 ౬ా ౧౧ వివాణిత వర్టనమున సమ ర్థంచిశా(డు. 

వ్ నె జంబులగు నిత్య నె మి కొకంబులు 
(శకం. 

a అడే 

లో అల్ల + నడపుచ [దిహోర్పణంబు చని 

వబల మవోరా' పభాసమాన సీతి థ్ థి 

కోళంబు లుం డెడు కొల(దు లరసీ, 

యాతపళీత వాతాదుల నమముగా 

నాత్మ [పయత్నంబులందు; దలచి, 

గీ, సంచరింతురు (_్రాహ్మణకు[త వెళ్ళ 

శూ[దు లవ్వీట సంతతభ| దవ్భాదయ 
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జు 

నిరపమానంద వివారణోన్నిిదు లగుచు 

రాజయోగ క నా మాజ్యర తుల భ క్రి” 

ఇను వార కామినీగణము యోగిజనంబులుగను, గంధగజములు అవ 

ధూత వర్షముగను నిరుపిం సబడినాగు. 

చ, “పరిచిత బంధ నె పుణి, నపార కళానుభవ (పన కి నొ 

దర నవివేకనంవద, సచా కుక వాక్య నుధానుభూతి, మో 

పహ కి త్రి పస రవాసం విచారబుది, న హూ రహిత వృత్తం, పన్ఫుర దనంగ వాస్య 7 బుద్ది 

పురమున? గామినీజనులు పలుగు యోగిజనంబు పోలికన్ 

1. 24, 

మ. “అరగంటం గను(గొంట మంద గతి, బూగ్జాహంకృృతి౯ా, [చార నా 
థి 

కరభు క్రిస్టితి, ము కలోక భయళం కావృ త్రి, నున్ముత్తన 

వంరతి, కం నమ) గత, దిత స శ § తి, నృత్వన గ న ద్యాభ్యున్న తి న్లంధ మం 

ధర దంతావళి కోటి యొప్పు నవధూత |ష్మకియం దత్పురిన్ “' 

1. 25. 

యోగులకు బాలోన్మ త్త పిశాచసామ్యు మనళుతమే గచా! కేవల 

భక్తి 'యోగమునం చే గాక యష్టూంగ యోగ, సీద్రాసన ఉద్యాన జాలంధ 

రాదిక యోగ బంధంబులందుం గూడ నీతడు బంధుర (బుజ్జి గల వాడని 

తెలియుట కీతని కావ్యమున. బిక్కు దృష్టాంతములు గలవు. కాళహ సీ 

'కేతమునకు నిజతసమున సువర్ణ ముఖరీనదిని గొనితెచ్చి యగ _న్యమవార్షి 

యా నదితీరమున శివలింగ |పతివ్భ లొనర్చునపుడు కాళవా స్తీశ్వరుని గూర్చి 

యా మునివరుని ముఖమున దండక రూవమున నీత (డు గావించిన స్తోతమను 

(ఆ. 1. వ. 146) జి త్తగించునది. సర్వము రివమయ మను నాధ్యాత్మిక 

సత్యమును 'దృఢమ్ము గ నమ్మిన వా డగుటచే నీ కవివతంసుండు గావించు 
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పకృతి వరనములో నీతని యా ఛ్యాత్మికత మజీింత వెలి విరయు చుండును. 
ta య 

ఉదంయాదిపయి నుదయించు నుడు రాజబింబమును శివలింగముగా నీ&ించు 

న్తని వర్ణముం జూడు6డు ! 

మ. “ఉదయ గావము పానవట్ల మి మేకోద (పవాహంబు వా 
(a) 

ర్ ధరధ్యాంతను ధూపధూమము, జల దీప సభారాజి కె 
టి త్ 

ముది, తారానివనాంబు లర్చిత సుమంబుల్ గాం దమోదనూర ఫా 

ఖ్యద మె లీత్రగభ స్తీ బింబ శివలింగం బొప్పి. వాచీ దిశన్. 

2. 188, 

మవోశివభ క్రి సంపన్ను6 డయి యవతరింష( బోవు తిన్నండు గర్భన్ల 
న్ య 

శికువుగా నున్నప్పు డాతని భావీభ క్రి సూచకముగ నతని తలి తందె శరీర 
లాలి ౧౧౫ 

మున గోచరించు లతణముల నీత (డిట్లు వర్ణించినాడు, 

సీ “భసితాంగ రాగళోథా విలానంబుతో? 

(బతివచ్చు నానన పాండుగరిమ; 

కంఠ వోలావాల కాళిమచ్చవితోడ 

నెనవచ్చు గుబ్బ చనొస్టనల నలుపు; 

వరశి వాకృతితోడ సరివచ్చు నణుతరం 

బన(6 జాలి భునతరం బెన నడుము; 

స్వస్వరూప విచార సంపా ప్ప శాంతితో 

నూర్చుడు చి తెధమాన జడిమ 

గీ, నరభసానంగ సం| కీడ జరుగనీక్ర 

చావాదము గర్భమున నున్న తనయు. డీళు( 
డె (పకాళింప( గల(డని యవుడ తెలుపు 

కరణి బింపొం'దె నమ్మంద గామికికిని. 
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కాళహా సీశ్వరుని సేవించి ను కి గాంచిన వారిలో మధురావురీ 

వేశ్యామతల్లి యగు మాణిక్యవ లి తనయ లిరువురు. వీరే కా వ్యారంభ 
రాగా ౧౫ 

వద్యమున రాజీవాడీయుగమని వేర్కూన బడినది. వారు బాల్యమునుండియు 

వారవనితా ధర్మముల నుద్నోధించు తలి వచనముల నెల 6 ెడిచెవిని ఐటి 
aa) ౧ 6 

సహాజ శివభ కి సంపన్న అవుట. 

ఉ. చారువని మునీం|ద కులదార భజంగుండు, భర్త బల్హ ణ 

జ్యారమణాంగనా మణిభుజంగు (డు, ము_కివధూభుజంగు( డి 

బార చితాంగ భూవణ భుజంగుండు,. మాకు భుజంగు6 డమ్మ:! ని 

సార మనుష్యమా।తు(డు భుజంగుండు గా డక మాట 

లేటికింన్”' 

4. 41, 

అని తమ ధృడ నిశ్చయము నామెకు విన్నివింతురు, ఈ బాలికా 

మణులు తమ చిన్న తనమున నుయ్యెల తొ టకు దలు లొనగూర్చిన మణి 
౧ ౧ 

మయాలం కారముల వెజుంగంది చూచునపుడు అప్పలు సడల్బక తారక 

యోగ మార్గరతు లట్లు వానిని గన్గొన సాగి రిని వర్ణించినాండు, 

చ. ోకనకవుం బేరు సోయగము గల్గిన ము శ్రెవుం [గొత్త తొట్లలో 

నునిచి యనర్ల రత్నముల నొప్పగు గుత్తులు | మోల [(వైలంగ 
యె అం 

టన 'వెజు6గందిె "అప్పలు సడల్బక తారకయోగ మౌర్షద 

ర్శన రతులట కనొన6గ సాగిరి కన్య అనన్య చి తల. 
గ la జా రా 

4. 12. 

"వారి బాల్య విద్యాభ్యాస వర్ష నాసందర్భ మున. గూడ నీ క్రింది విధ 

మున చారి శరీర సౌందర్యము నభివర్టించినాండు. 

సీ, "ివపూజనాన కిం జిన్ని చన్నుల పెక్కు 
వయు (బత్యహంబును నయము నూవం, 
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౩ వాగమాంతర జ్ఞునంబు( దనులతా 

[(వభయు నంతంతకు నభినవముగ 6, 

దార్వతీ |పాళోళ భక్సియు6 గూకట్లు 
వెలసి నానాటికి వృద్ది 6 బొంద, 

వారకులాచార వాసనా బాల్యంబు 

లొకపూ6ట కొకపూ.6ట కుడిగిపోవ, 

గీ. శాంభవం జైన తెబంబు శెశళ వావ 

గమవయోగణ్య లావణ్య గెరపంబు 

వాదయమున నంగకంబుల నుదయ మొదవ' 

జదువ, బోవుదు రిరువురు మదవతులును. శీ. 28. 

ధూర్జ ట్ కవీతయిందలి యా ధ్యాత్మిక తను దివ కొగ|(త్రముగా సూచించు 

టయే నా E .స్తుతోద్యమము గాని చానిని నమ్మగముగ వివరించుట గాని, 
యాతని కవిత యందలి యితర నలకణముల విళదికరించుట గాని కాదు, 

నత్క విత్వ మభ్యసించు వారి కీతని కాళవా సి మావోత్మ్యము -మేలుబంతి 

యని పండితవర్యులు బావోటముగ (6 (బకటించియె యున్నారు, ధూర్గటి 

యా ధ్యాత్శికతకు మూలశకారణ మాతనికిం గాళవా_స్తీళశ్వరుని యొడంగల 
సవాజభ_క్తీ. 

శా. “దంతంబుల్ పడనపష్పు జే, తనుపున£౯ దార్జ్య్యంబు పోనప్పుడే, 

కాంతాసంభఘము రోయనవ్వు జె డె, జరా కాంతంబు కానప్పుడే, 

వింతల్ మేన జనింపనవ్వుజె, కురుల్ వెల్వల్ల కానప్పు డే, 

చింతింపకా వలె నీ వచాంబుజముల౯ శ) కాళహా న్రీశ్వరా!” 

అని యాత(డు లోకమును పాచ్చరించినాండు. అతని యుద్భోద 
మును గమనించి శివభ_క్తితో పాటు ధూర్జటి యాఛ్యాత్మికతా దృష్టిని గూడ ( 
గాంత వజఅకయిన నలవరిం చుకొని యాం|ధ కవివండితలోకము తరించు. 

గావుత మని యభిలషించుచు ని వ్యాళమును ముగించుచున్నాను. 

---ఆంధ సాహిత్య సరిషత్చ త్తి 9క 

సంపుటము 47; సంచిక 1_2, 

వికారి _ చె (త -ఆపాఢములు, 

లాట 

ఇకక 



నిగమశర శె అత గా లః 

శ్రీ రాళ్ళపల్లి అనంత కృష శర్మ 

ఈ చల్ల నిత ల సరేమా తెనాలి రామక్ళస్టకవి మనకు. చెలుపలేదు. 

అతనికే తెలియదేమో. వాళ్ళకి అగన్గ్యునికి పేరులేని యన్న నొకనిని స్ఫజిం 
చెను. అతనికి పేరొక్కశు కాదు, మజేదియు లేదు. ఈ యమ సృష్టి యట్టిది 

కాదు. రామక్ళమ్ణుం డమృత ముల. లేఖని నద్ది తిద్ది తీర్చి యాడించిన పుత్తడి 
బొమ్మ యిది. కావున పేరు లేకున్న నేమి ? నిగమళర్శ వంటి "పెద్ద చే 

“'నేతివీరకాయి కాలేదా? శనాలివాని నిం ఇఇ ములో చేరు వెంపుగల 

యే యితర వ్య_కికిని ఈ యనామధెయకుం గల జీవనకళలో, నయనాణ్య 

ములలో పదింట నొకపాలును లేదు. 

ఎవ(డో యొక చిత కారుని వేళాకోళము చేయుటకై "తానును 

చితిగింప(గలనని చెప్పి, గోడనిండ తో(కలు వాసి గుజ్జము లా (పక్కనున్న 
వని చెప్పి రాయల వారిని నవ్వించిన వా(డ(ట రామకృ్ళషుడు: వాని కవిత్వ 

మందేమో ఈ ధర్మము చాల గానవచ్చును. అంగస్ఫష్టి అంగిస్ఫ ష్టికన్న 

ఎక్కువ, కాని యాయంగములే, బాత 8 ౩=లమున [పాకారముమీ6ద నిక్కి 

చూచు లే. దీగల కొనలవలె, పాణశ_క్తితో తకతకలాడుచుండును. సంపూర్ణ 

వస్తునిర్మాణనునకు అతనియందు లేనిది నేర్చుగాదు, ఓర్చు. వేళాకోళపు, 

గందువలను, పరిహోసపు పట్టులను వెదకట యతని స్వభావము! గావున ఒక 

వస్తువు నాద్యంత పుష్టిగా పరీకించు లోపల చూవు వేరొక చోటికి పారును. 

మొదటిచాని యెడ |శద్ద తగ్గును. పరివోస కుళలత, శెలివి, చురుకుదనము 

నకు గుర్తు, అది గలచోట సామాన్యముగ సోమరితనమును, అ్మళద్దయు 

నుండును. కథలలోని కొం శైభాగవతపు రామకృష్షుండే కావ్యములందును 

కొంచెము నాగరక వేషపు నాజూకులతో | పతిఫలిం చుచున్నా( డనుట రసికు 

లందును గమనించిన విషయమే. ఇతని రచనలోని మాటలపోటు. నిర 
౧7 

వ్యపు నడక, భావముల తీం|డ _ అన్నియు దాని వరిణామములే. కాని 

* తెనాలి రామక్ళషమ్ణుని పాండురంగ మావోత్మ్య్యము. వీ ఆ. 
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కెంత [శద్రవహించి పనిచేసెనా (పతిమ యంగములు అంగాంగములును 

కళకళ లాడునటు పటి (పెదర్శించు అపూర్వ సూత భార విద్య ఇత నికిం గల 
౧౧౫ యు 

దనుట క వీరు లేని పేరంటాలే శాశత సాతి. 

ఈమె తంగడి సభాపతి. పేరుకు. దగినట్లు “వేదముల్ వోసినగా చె, 

శాస్ర్రములు పుట్టిన యిల్లు, కోళాకలాపముల్ డానిన రచ్చ. పీఠికావుర 
సంజ్ఞానమున పేరెన్నిక గన్న వె దికాచారుం(డు ఆగర్భ (శ్రీమంతుడు. 

రాజాధిరాజుల మొక్కులు గొన్న వాండు. ఆహితాగ్ని. ఇంటిలో ము(పొద్దు 
భగవదారాధన, అతిథుల నమారాధన, శిష్యుల వేదముల నంత. శాస్త్రముల 

చదువు వీనికిందోడు వడ్డి వ్యాపారము, కుడివారము మేలుచారము రెండును 

గల సెద్యము. దానికి వలయు వళుశికు చానచదాసీజనములు, “రాజాలయము 

నకు రాకపోకలు'__వీనితో తీరిక కలిగినప్పుడు “అంగడి”క్సి బోయి |గామ 
కార్యము దీర్పవలసీన ధర్మాధికారము. ఇట్లితండు వైదిక లౌకికములు 

రెంటిని సమానముగా కలిపి మెటణిపి కరువుపోసిన దొడ్డవి గవాము, చదువు. 

చనవు, పరువు_మూ (డును సంపాదించిన మూరి. 

తల్లి 'ఆతులనిష్ట' గల ముసలి ముత్తయిదువ. అత్తగా రవసాన కాలి 

మున నిచ్చన వారి నుదర్శనపుంబెరు అమూల్య పవి తాభరణముగా నెంచి 
పండుగ వేళల. బెట్టుకొని తీసి చాంచుచు, తరతరములనుండి కూడ, బెట్టగా 

వచ్చిన మూలవి_త్రము” రవాస్యమును జై లుపడనీక భృదముగాం గాపాడుచు, 
వను ముదిరినను గొడ్డువోక బిడ్డలను కడుపునిండ. గనుచు, ధశ్మార్గములు 
రెంటిని సమానముగా సంసారమందు నిర్వహింప, గల్లిన వెద య లాలు. 

స ౧౧ 

ఇట్ట తలిదం్యడుల కడువున( బుల్లి ఎరిగిన పెద్ద కూతురు మన కథా 

'నాయికి. కులాభిమానము, ధర్మార్షములందలి జాగ త్త, శతెలివికేట, పలు 

కుల నయగారము, కీల నె ర్మాల్యము, పనిపాటలందలి దిటతనము., తీ వ మైన (a 
(on) యె 

[ఎ యాజనద్భష్టి ఇవన్నియు నా మెకు చిన్ననాటి నుండి చెప్పక చూపక 

వచ్చిన చిట్టలు. (వాంత చదువుల నమాచారము తెలియరాదు. (వాయశ; 

ఆమె వానిని నేర్వులేదు. నషమును అంతగా లేదు. అ తవారిలు పుటినింటి లు అవి ౧౫ డు 
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౩ చామడల దూరము. ఈ సంసారముతో వియ్యమందిన యా సంసారపు 

చెదతన మెటిదో మనము కొంత యూహింపంగలము. తమకం"బ గొవ్ప 

వారింటిశే యాండబిడ్డనిచ్చుట కంద టును (వయత్నింతురు. ఇక భర్త? వ 

అత (డు రామకృష్ణకవి వెద్దకుం చె నద్ది గోడ ె6 దిండి చి తించిన తోంకలలో 

నొకటి, భార్య వేతితోం 'దా(కినచోల గదలును. అంశే. ఇరువురికిని “ఇంతలు 

అంతలు నగు సంతానము సమృద్ది. 

తన యింటందాను మర్యాదగా సంసారము చేనుకొనుచున్న యా మెకు 

పుట్టి నింటి నుండి వార యొకటి వచ్చి చాల మనను నొప్పించినది, 

తమ్ము (డు నిగమ శర పచ్చిపోకిరీ యపోయినా డు. అఆ _నయె ల నించు 

మించుగా కరగ దిన్నాడు. ఆచార వ్యవవోర ము అడుగంటినవి. మాన 

మర్యాదలు, చదువుసంతలు నశింప వచ్చినవి. అభక్షుభక్షణము, అవేయ 

పానము, అప్పులు, జూదము, మోసము, దొంగణికము మొదలగువానికీ 

లోంగి కడపటి లోంతునకు దిగినా(డు, కంచంత కాపురము. తలిదం| డులు 

ముదుకలు. దిక్కు విచారించువారు లేరు. 

ఇంటీ వెద్దకూతురు తాను, నిగవఎ6౦డు తానె ట్ ముద్దాడి పెంచి "బద్ద 

చేసిన తమ్ము? గుద్ద. వానికి బుద్దిచెప్పి |తోవకు( చేలేనా. యనుకొన్న ది. 
మగనిని బిడ్డలను గట్టుకొని యొకనా(డు బయలుదేరి పుట్టినింటికి వచ్చినది. 

ఇంటిలో జూడగా నన్నియు నన్ని |తోవలై చెడి చెటాకులం గలసి 
నవి, “సన్నాహాము' అను జీవధర్శమే లేదు. ఎవరును ఏ పనికి పూనుకెను 
వారు గానరా రెరి. తల్లి దం డులు చెజీయిక మూల _ర్రాగావశిష్టులె పగల 

మునిగి నుడివడి యున్నారు. వెరుమాళ్ళ యింటిలో బూజు నిండినది, 
వాతలు [(వాంచి పట్టనవి, వెద్దయిల్లు చూచి మధ్యాహ్న మునకు వచ్చు నతి 

ధులు మాటాడించు వారు లేక వేయు గృహముల వెదక బోవుచున్నారు-* 

చిన్నపిల్ల లు "వేళ కన్నము, విచారించువారు లేక మాసి నల(గినారు, పాడియా 
వులు బందలు దొడ వో, బి టి శెర్లువులకో పాలయినవి. పనివారు మొగము 
జూపుట యరుచె నది. వారి జీతబ తెము అరయువారు లేరు. పు నక భాండా 
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గారములోని తాటాకుల గంథములు కెన్ని_దిపారాధన యందలి యసడ్డ చే 

గాంటోలు---నిష్పు పాలై నవి. కొన్ని దుమ్ముదిని _తాళ్ళుదెగి చెల్లాచెదనై 
నవి. కొన్నిటిని ఎరవు తీసికొని పోయినవారు నిగమళర్మ పుణ్యాన మాశే 

ద క్కనని తామే యుంచుకొన్నారు. శిష్యుల పార | పవచనముల మాట 

చెప్పనే పనిలేదు. మడి, మ్యట, చేమ, చెట్టు _ మొదలగునవి యెల్ల చెయి 
సినవారి నొత్తులె నవి, ఇన్ని యనర్ధ ములకు మూలకారణము తమ్ముడిం 

టిలో లేడు. ఎక్కడ నున్నాడో, ఎప్పుడు వచ్చునో, రానేరాడో తెల్పు 

వారు లేరు. 

ఇట్టి సన్ని వేళమునం గాలుపెట్టి యామగనాలు తానును వడ్చువారి 

జతలో కన్నీ రుగార్నుచు చెద చెడి కార్ఫ్పుండ లేదు. తాను ధైర్యముతో నిల 

బడి యిరువది చేతుల బనివేసి యిరువది కాళ్ళతో దిరుగకున్న ఈ యింటికి 

ముక్తి లేదని యెజింగకు. కాని వచ్చిన వెంటనే సవరించు. [పయత్నములు 
వేయలేదు. ఆ|తపు దోప మామె యొటుంగును, శావున మౌనముతే 

“కౌన్ని దినములు గడిపినది.' ఏల? సన్ని వేళను వనకముందుల కలయజూచు 

టకు, క ళ్ళిపు తాళ్ళన్నియి బిగువుగా. జేతుల( బట్టుకొనుటకు, తానెంతై 

నను పొరుగూరిది గదా! ఆడ బిడ్డ గదా: ఇంత చెద్దసంసారము చెడినది 

చక్క-(జెట్టవలయు నన్నచో తటాలున తనమాట లెవరు విందురు? ఈ తీర్పు 
నకు నేర్చును: ఓర్పును గావలయును. కావుననే మొగము సీం| డిం చుకొెని 
వారిని వీరిని గనరి తిట్టక యువ దేశముల, ఉపన్యాసముల గొటవకుంబోక, 

మొట్ట మొదలు మూల _సంభములవంటి ముసలి తలిదం|డులను చేర్పవలయు 

నని తలంచినది. “తీం[డ గల వచన రచనా చమత్కారంబులు” (పయోగించి 
వారివంత కొంత దొలగించి మొగముల "గెలివి గలిగించినవి. వారికి వలయు! 

నువజారము లెల్ల (దానే చేసినది, 'భగవదారాధనకు వలయు 'సర్చాటులు 

చేసి జరిపించినది!: తొంగి చూచి పో(బోవు నతిథులను దయవేయుండని పిలిచి 
యాద రించి యుపచకిం చినది. కలిని రహస్యముగా నడిగి తమ్ముని చేత్రిక్ర 
దప్పిన మూల ధనమున్న చోటు తెలిసికొని మజింత భ్యదపరచినది. నయభయ 
ములవేతను కలియంగలవు మాటలచేతను వ్షిల్ల లను, పనివాం[ డను లోంగం చేసి 
కొన్నది. పనులకొట్టును చక్క-ంబెట పాడి వెలయిం చినది. భ రనువిలిచి పున 
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కముల భాండెగారమున( గూర్చుండ (బెట్టి వాని దుమ్ము దులిపిం చి, కట్టించి 

ఎరవుపోయిన చెటులు చెలిసికొని పంపి, బదనామి చేయించి, తెప్పించి. 

నిలువరించినది, శిష్యులు మరలవచ్చి చదువుసంతలు జరుపుకొనునట్లు (పోత్స 

హించినది. చెరు పంటలు రైతులపాలు గానీక తన కొడుకుల నహ్పుడప్పుడు 

పంవి యు స్తువారీ చేయించి స్వాము లున్నారనిపించి హద్దుకు( చెచ్చినది ! 

మెబు6గుందీగవలె నన్నిటను దానేయై పాజూడి యిల్లు వెలింగించినది! 

ఇట్ట న్నిటను ఆమె జాణతనము సొంగినది గాని తన చిన్న మరదలిని 

జూచినప్పు డేమి చేయవలయునో తోంవలేదు. వయను చిన్నది: పొంగివచ్చు 

యొవనము: అరుదైన చక్కదనము. కా6పురమునకు వచ్చిన నాంటినుండియు 

మగని మొగమైనం జక్కలాం జూచినదో లేదో: తనవారు నావారను 

వారు లేరు, మీందు మిక్కిలి తానెంత మనను నొచ్చి *నలంగియు ని త్తమా 

మల చి త్రంబు నచ్చునట్లు భక్తి శ కులు మెజనవి పాటులంబడుి ధర్మము 

కరముల గల యిత్తాలు. ఆ వేదనామూ ర్తి యెడ తన థెర్య మెందుకును 

బనికిరాగ వదినె, యూరక “వగచి వగచి తెగచి కడుపు చుమ్మలు చుట్టి 

కన్ని రుట్టివడం బొట్టు పొరలగు చుండి“నడి: అనివార్యమగు దుఖఃమునకు 

వోర్ష మగు నవోనుఖభూతియే (పతీశారము. ఇట్టి వదినను సంపాదించుకొనం 

గల పుణ్యవతులు మరదం డెందటు గలరు ? 

షార్ వ 4 బస నః కె ఇన్నాళ్ళు గడచెనో: ఉన్న దున్నట్టుగా “చుక్కశెగి పడిన వడువున 

ఒక్కా నాడు తమ్ముడు వచ్చి వాలినాడు. అపమ్పులవారి వలె ఆకలికిని దల 

చాంచుకొనుట సాధ్యము గాదుగచా! ఎన్ని పూటలనుండి వస్తుండెనో? 

మధ్యాహ్న భోజన సం క్షికి తం (డి మొగము కనంబడునని భయము. కావున 

మల6గ తలి ని వీడించి *చలివంటకము)” దిని చప్పున తప్పించుకొని పోదమని 
యం ౧౫” (ల్ 

వచ్చినాడు. కాలిడిన వెంటనే అక్క మొగము కనిపించినది. తప్పించుకొని 

పోంగలండా? ఆ _చేమనుయి చిజునవ్వు నంకెలలను |చెంచుకొని ఆ మహా 

నీయ మూ ర్తి యెడ తనకుంగల గౌరవ భారమును దిగం |దోసీపోవుటకు శక్తి 

యెక్కుడిది? వచ్చి నమస్కరించినా(డు. ఇతరులు "పెద్దవారు తన్ను శితింపగా 

“గడునువడి నడి కోర్చి గడిదేజి వంకపరక చాటును మాని రాజా 
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రోముిగాం దిరుగు మరగినవాడు ఆమె యుదుర వంచిన తల యె త్తలేం 

డ య్యెను. 

నమస్కరించిన తమ్ముని గా (గిలింపం బోయినది, కాని వానిని 

సమీపించి చూచినప్పుడు తాక మనను రాలేదు. ఎక్కడ చూచినను మేని 

నిండ “'మదోన్న త్త మ త్త కామినీ ద_త్తంబులగు నఖాంకంబులు. నెత్తు రులు 

చిలుకుచుండెను. మననునగాని, మేనిలోంగాని యంతయు మెల శెన్నడును 

చోటీయని యామెకు వాని యట్టి శరీరము గౌె౭గిలించుట యాయూరి వాడ 

వదినల గౌంగిలించుటయే యగునని తో(చెం గాంబోలు!: ఊరక, లోని వెగ 

"బెల్ల నడంచుకొని, “సీమంతపు. బెండ్లి కొడుకవు గమ్మని పాతు గర్భికంబుగా” 

ఆశీర్వదించినది, అత (డు గుమ్మడి కాయల దొంగ; గిలియున్నది. ఆ దీవనలోని 

భావము కనుగెన్నా (డు, ఉపన్యాసములు, ఉప చేశ ములు చివాట్లును 

ఈమెయు నువ[కమించు నమో: ఇది యెక్కడి గొడవ పోదమని యుంకించి 

నాండు. ఆమె (వేలును జూపక యే వా స్తమునే గాదు మెనెల్ల 6 దిగ| మింగ? 

గల జాణ. ఆ|తవడి శాని కసవ్యా మైన భావమును నూశించి బారపడితి నని 

యెటి(గినది. చానిది సోకోర్వని సుకుమారత్వము. ఈ (తోవ కాదని నిర్ణ 

యించి *తరంగిత వినయ సౌవోర్ష మార్చవ మధురంబు లగు మాటల "తేటలం 

బందిరి వెట్టి'నది. ఆ పందిరియే నాని పాలికి పంజర మైపోయినది. చాలనం 

దుకు “నీ చిన్న మేనల్లుని జూచితివా? ఇంది అని యిందులింబమువంటి తన 

కడ గొట్టు కొడుకును..ఊరక చూవలేదు-చంక కిచ్చినది. వాని. మొగమున 

గానవచ్చిన యాంకలి నకనకలు చూచి, వీని- గట్టివేయు [బవ్మో(న్త్ర మిదిరా 

యని” మీ జావబంతి నారగంతువు గాక, శాకపాకంబులు నిమిషంబులోనం 

గావింతునని |వయోగించినది. ఈలోన ముఖ్యమైన వ్యక్తిని మరందలిని 

మఖజచున*? ఆమెకు కనుసన్న చేసి వానికాళ్ళు గడిగించినది. ఇంక ఇన్ని 

బంగారు (కాళ్ళనుండి తప్పించుకొనుట యెట్లు * వాడు గక్కు మిక్కానక 

తలంటున్నా నము, నూతన వన్ర్రుఛార ణము, వెం డుకల తడియార్స్చు, పూల 

ముడుపు, గంధపు మైపూ(త_ మొదలగు నన్ని యుపచారములకును మేనొగ్గి 

నాండు. అపురూపముగా మగని కీ సేవలు చేయగల్లి వాని యిల్లాలు ధన్యు 
తటి 

రాల ననుకొన్నది. ఆమె యాశలు ములచినవి. 
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ఇంతలో వంట తయానైనది. దేవతలకు బోనాలు "పెట్టినంత 

సామాన్యముగా మెచ్చుకొను స్వథావము లేని పోరాని "పెద్ద చుట్టమునకు 

విందులు చెనినంత -[ళద్దతో భయముతో అక్క తమ్మునికి సలువగల వంటలు 

వండినది. “కనుగీటి నంతలోననె:”* తలిదం[డులతును భర్తకును మౌనమం[ తము 
వేసినది. తన బిడ్డలతోపాటు వారి పంక్తిలో తమ్మునికి చేయార తానే 

తృ _ిగా వడ్డించినది. వాడు భుజించిన పిదప_ఎంత చెడినను వె దికుల ఇంటి 

బిడ్డ (డుగదా_ వార్చి యింటి తిన్నెై6 గూర్పున్నా డు. భార్యకు రెండన 

మాటు కనునన్న చవేయనక్కఅలేదు గదా! ఆమె వచ్చి అరుగుచెంత నిలుచు 
కొని తాంబూలము చుట్ట యిచ్చు చున్న ది. అతని కిప్పుడు వదునాల్లు లోక 

ములును చల్ల గా సుఖముగా నిండుగడుపుతోంగానవచ్చుచున్నవి. చీవాట్లను 
తిట్లను చిజునగవుతో స్వీక రింవంగల యుదార హృదయముతో నున్నాడు. 

తానును ఇంతలో భుజించి వంటయింటి పనుల ముగించి వచ్చినది. 

పరగడుపుతో ఈ మవో కార్యము నెజవేర్చుట తనకును కవ్వము గడా! చంట 
వెంట నందడివేయు సంతానము. నెమ్మదిగా అరుగు దగ్గణ నిలిచి, శీర పేల 

చిట్టడవిగా నున్న వాని తలను జూచి “వీ | పమిరాయిది!ి యని (పేమ 

(ప్రస్తావనచెని, జుట్టుముడి విడిచి విదలించి ఈళ్ళు |గుక్కి, అంట ( బొడిచి, 
నల టు aa 

గోరుముక్కల దిగదువ్వి, తూరువె తి, పేల నన్నిటిని దిగిచి, ముడి వేసినది, 

వాని మెడకు మన్ను నల(చినది, వాణిపద్మములు గరగరగా గడుగుకొన్నది. 

ఆవేళకు సరిగా అద నెణింగిన మరం౭దలు విజెము మడిచి యిచ్చుచుండ(గా 

తి — 8 ల అట ఖ్ లా న ఇ - దాసీ తెచ్చి వెట్టేన ఎట వై( గుడి పక్కా నించుక యొ ర గిల్లి తూర్చున్న ది. 
ఉల న Po Cae ఎడమ। పక్క బిడ్డడు చను |చావుచున్నా (డు. ఈ రీవిని భావించి పద్శకర్ణి కం 

గొలువున్న పద్మవో లొ” నువ్నదన్న పోలికలో నతిళ యో క్రి యే మైనంగలదా! 
కావుననే యత (డు ముక్కాలు మున్వీసము ఆస్తి యంతయు. కరంగిపోయిన 

యాయింటిలో. గూడ-నిగమళర్మ తల్లి నడిగి కాంబోలు-చాంచి యుంచిన 
0౧౫ 

“పసిమి పసిండి వీవని తెప్పించి మరందలిచే .వదినెకు విసరించుచున్నా (డు! 
వ(జాల వీవనతో వినరినను ఆ దివ్యము" ర్రికిం దక్కువయే కదా: 

చెప్పవలసిన మాటలు చెప్పుట కింతకం'బ మంచి నమయ మేది? 
“ఏమి నాయనా! ఎన్నాళ్ళాయెరా మాయూరికి నీవు వచ్చి? |పారంభించి 
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యఖండముగా జరుగుచున్న వేదపాఠ మునకు విఘ్నమగునని వెజచితివిక చా!” 

అని తిన్నగా వస మాటలతో నుషక్రమించినది. కాని _చౌపదివలెనె 

యామెయు “ర క్కెనతాల్మి'తో మదిలో నణంచి పెట్టుకొన్న యలుక యీ 

సన్న సన్న మణుంగు మాటలతో? దీబునా * “సాల| గామాల గనిలో గులక 

రాయిన లె సము దము వంటి యా తండి కడుపున ఇట్ట వాండ వెట్లురా 

పుట్టితివి!' అని యొక్క మాటుగా గనరి పల్కినది. దివ్మానుండి తమవటణకు 

మచ్చే రెటుంగని (బాహ్మణ వంశమే: తలిదండులు ముసలివారు, 

తమ్ములు కసుగందులు. తా నింటికి పెద్దకొడుకు. వారి గతియేమి? చెసి 

కొన్న యిల్లాలి దిక్కేమి? వచ్చిపోవు విద్వాంసుల మన్నించు మాట యెట్లు! 

ఇంటి మర్యాద శేమి|తోవ? తన యొక్కని చెడునడవడిచే ఇంటి వారందటి 

శీలము పిల్లి శీలమని, చదువులు చిలుక చదువు లని తోడివా రెల్ల నవ్వుచు 

న్నా శే: “పల యిట్లు జేలవై తివి? అన్నా! ఏల నీ కీగుణము?ి అని కడు 

పోవక కెరలి వల్కినది. 

కాని యిది తప్పుదారి. పాపము చెయువారు తిట్ల చే నెప్పుడును తమ 

నడత మానరు. మీందు మిక్కిలి తిరుగంబడుదురు. వెనుక గురుజనము 

శికించినప్పుడు వారి కదె మర్యాద జరిగినది. వచ్చినపని వానిని చారికిం 

చచ్చుట కాని తన కడుపు కసితీజ నాలుగు తిట్లు దిట్టి మరలిపోవుట గాదు 

అది యుదాసీనులు అజ్జానులును "జేయువని; హితకాంతులు చేయునదిగాదు* 

ఆ 'కుశలాశయి కిది తెలియకపోవునా? అలుక మగిడించి కొన్నది, స్వరము 

మార్చినది. సామరస్యము వెలింబుచ్చినది. “భారతమునకు కర్టునివలె నీవే 

యీ యింటి కాధభారము, నీవు లేనిది కథ నడువదు అని యతని పెరువ 

మున కన్వయించి పురికొల్చినది “నీవ యజ్ఞ ము చేయగా వేదికను నేనలంక 

రించి సుమంగలీపూజ లందుదునని గంపెడానతో చేయి మందిలో చెప్పు 

కొన్నానే! నా యాశలు (తెంచితివే!” యని సౌ (ఖా|తమును జూపి కన్నీరు 

పెట్టుకొ నయ బోయినది, 'కామవికారము బల మె యుండెనేని రూవ గుణ కుల 

కీలము గల్లు బావ్మాణ కన్యలను వెయి మంది నైనను బెండ్లాడరాదా ! 

(బాహ్మాణ గృవాన్లునికి బహుపత్నీ [వతము తప్పని యెవరు చెప్పగల వారు |; 

ఈ పాడు బారకాంతల వ్యవహార ము వీకిందుకు? వారి దోపిళ్ళకు మన్నీలు: 
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ఆఢ్యులును దట్టుకొనం జాలరే ! ఇంక జాపననంసారులము మన గతియేమి?ి 

అని తీవమైన -ఫ్యావవోరిక దృష్టితో వాదించినడి. “అదియు బోనీ ; చేత 

నున్న డబ్బు మె త ము తెలివితో వెచ్చించి యమూరకుంటి వా! అకు యుండిన 

నాకింత దుఃఖ ముండదే: “ముక్కాపం బండు నఖండ సేతు వృతముల్ 

కాకర ఖండ ంపు( గేదారంబుల్ తెగ నమ్మితి] వే! నీకేమీ భార్య లేదా? 

బిడ్డలు పుట్టరా | 2? వెన్నంటి పుట్టిన తమ్ములు లేరా? ఇట్లు కులధ్వంసము 

చేయుదురా యెవరైన *ి అని తన వారి తస స్పృలను కమించి సరిపుచ్చువో. 
గల (స్రీ హృదయ మార్దవములు వెలువజచి అధర్మము చేసినను అవి వేక 

ముగా చేయరా దను సామాన్య న్యాయమును చాటిచెప్పినది. వేశ్యాజనుల 
వంకర టింకర లన్నియు సూదులతో. బొొడిచినట్లు వాని గుండె కంట నొ తి 
(కుచ్చి యె త్తి ెట్టినది. కడకు వాని చేతిలో చేయివేసి “చేయు మీదుగా 

నడచిన వూర్ణశాముండ వే ! నా తమ్ముుండ వే ! నీకీ వికారి తన మేల? వలదు 
నాయనా ! ఇంకనై. న వదలు తం (డీ !’ యని దీనదీనముగా వే(డు కొన్నది. 

“నీకు. గావల'సినా హరి కౌస్తుభ మైనం చెచ్చెదినని దీరదిరముగా పతిజ్ఞ 

చేసినది ! తమ్మునికి దెచ్చి యూకున్నను ఆమె తానే కెన్తుభ మె తెస్నారలి 

కవి మూలమున తెలుగువారి చేతి కబ్బినది! 

ఇంతటి తెలివి తెగువలు, నగవు బిగువులు, అంద చందములు కరువు 
థి ఇ న లి అలో ఖ్ అల డ- పోసి తయారు చెసిన అపూర్వామృతమూ ర్తకి రామకృష్ణకవి దృష్టిచుక్కగా 

నొక మసిబొట్టు ముక్కు జ బెట్టనాండు : 

అక్క సద్భుద్ది మాట లాదరించి నిగమళర్మ నాల్లు నా ళ్ళింటిలో 
వివేకము చెచ్చుకొన్న వానినలె నుండి, యొకనాంటి రాతి చేతికి దొరికిన 
యింటిసొమ్ము లెల్ల హారించి మూటగట్టుకొని పండుకొన్న “పడకకును 

జెప్పకి పాజిపోయొను. అప్పుడింట నందు 'నేడ్చిరి. వారితోడ నక్క యు 
నేడ్చినది. వందు కనుకొన్నారు? తమ్ముడు చెడెనే యని కాదు; ఇల్లు 
మునిం7నే యని కాదు; తన (వయత్నము వ్యర్థమాయ న యనియును 

గాదు: మటి “కొత్తగా జేయించుకొన్న ముక్కర' పోయెనే యని 
“దుర్వార యొ యడలె నంట! 

పరివోసము పవత వస్తువును గూడ గమనింప దెమో 

—భారతి,, 

(శ్రీముఖ. పుష్యను - జనపరి. 1984. 

సంపుటము 11; నంచిక 1. 



అయ్యల రాజు కవిత్వం అంశకు రామభ। దకవి కవిత్వ మన్న మాట. 

యీ మహోకవిని గూర్చి “రామరాజ విభూషణ రత్న ఖచిత, చారుమ_న 

కొలాపాదివోరీ వాక్య, గౌరవము "పెక్కు భంగుల గణన చేసి” అని అప్పకవి 

వళంసించాండు. రామరాజభూవణు(డంళు వనుచరి[త |గంథక _ర్త అతనికిన్నీ, 

యితనికిన్నీ యేదో వాదం వొచ్చి. అతణ్ణి అయ్యలరాజు వోడ బుచ్చి అతని 

శిరస్సుమీ6ద వుండే మణి భూషణాన్ని సభలో లాగినాండని లోక పవాదం 

వొకటి వుంది. యింకా కొందజు మణిమయాలం కారం మీద తన్ని నా౭డని 

చె"డమున్నూ వుంది. వోడిపోతే మా|తం తన్నడ మెందు కొంటారేమో ? 

ఆ వాదానికి | పారంభంలో ఆ విధ మైన పందెం "పెట్టుకోవటం చేత ఆలా 

జరిగిం దనుకో వాలి. అయ్యల రాజు వోడిపో జే అత జేం వేయవలసి వుండేదో 

ఆ తపిసీలు విన్నట్టు లేదు, యిలాటి పణాలు పెట్టుకొని సభలలో కవులు 

వాదించుకోవడం పూర్వకాలంలో వుందనడానికి యెన్నో గాథలు జనపరం౦ 

పర చెప్పుకుంటూ వుంటుంది. “పషగుల( గొట్టంచి తుద్భట వివాద (వొఢి గెడ 

డిండిమభట్టు కంచు ఢక్క” మొదలైన గాథలు కొన్ని యా రాలుగాసె 

కనపడతాయి గాని కొన్ని పుక్కిటి పురాణాలు కూడా వుంటాయి. సంస్కృత 

నెషధాన్ని రచించిన | శ్రీవార్లుని తం|డి శ్రీహీరుడడికిన్నీ , మేనమామ పేరు 

తెలియదు) కున్నూ వాదోపవాదాలు జరగడమున్నూ, అందులో |, శీ హీ 

రుడు వోడిపోవడమున్నూ , ఆ వాదంలో మొదట నిర్ణయించుకున్న | పకారం 

తన స్యాలకుని బంగారు పొవుకోళ్ళు (శ్రీహిరుండు తని దేవతార్భాన పీఠంలో 

ఆనాదించి సాల గాహాలతోపాటు ఆరాధించవలనీ రావడమునూ్యూ, ఆయీ 

అవమానాన్ని (క్రీవార్లుడు తనతండి జీవితాంతరం తన మెనమామని 

జయించి వ*ీంగొట్టడమున్న్నూ పండితులు చెప్పుకోవడం అంతా 'యెజీింగించే. 

ఆ యీ గాథలలో కొన్ని నిజాలె నా, కొన్ని అబదాఃలె నా పిట వల తేలే 

సారాంశం ఆ రోజుల్లో వోడిపోయిన పండితులు తమ వోడును వొప్పుళోవ 
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డమే వుండేది గాని “కింద? బడ్డా మీద వాండనే” అని పరా క్రమించటం 

వుండేది కా దని తేలుతుంది. ఇంకా పూ ర్వకాలంలో యువరేనా త బ్బ 

"స్, మ సై ల క న్య డం వడ వ నూ గ రం చెస్తే ఆ తప్పును ధర్చజ్జులతొ స్వయంగా వచ్చి చెష ఏకో ము వార 

విధించిన శిడను అనుభవించడమున్నూ. వుండద(ట : 

ఆ రోజుల్లో వుండే రాజులు త తియులు, వెదశాస్తా9నుయాయులు, 

చుగా వారిలో అందణూ కాకపోయినా కొంద జేనా మవోకవులు, మవో 

విద్వాంసులు. ఆయీ భాగ్యం మన చేశానికి అంతరించి యొుంతోశాలం 

కాలేదు. నుమూరు నలభై యేళ్ళు కావచ్చింది. శ) విజయనగర | పభువు 

(శ్రీ మదానంద గజపతి తర్క వ్యాకరళాలలో దిగ జాలవంటి పండితులు 

వాదించుకుంటూ వుంకేు మాధ్యస్థ్యం చేసీ, జయాపజయాలు నిర్ణయించి 

జయించిన వారికి వెండిచెంబులూ, బంగారు భూవణాలూ బహుమానించడ౦ 

బహుమంది యెణి(గించె. యింకా యిప్పటికి ఆలా బహూకరింపంబడ్డ పండి 

తుల బాపతు శేషం ఆ పొంతంలో నిల్చివుంచే వుంటుందేనూ? చారు 

ఉండకపోయినా ఆ పదార్థాలను అనుభవిస్తూ వున్న ఆ వంశీకులు వుంటారు: 

యీ మహారాజు దర్శనం మేము స్వయంగా చేసే వున్నాము. మమ్మల్ని 

“శ్వపుచ్చ మవనామితం” అనే భ భ_ర్హ్భృవారి ల్ల శోకంలో “స్వపుచ్చం” అనేచేట 

శిఫ వు పుచ్చ లాంగూ లేషు ళున$” అనే సూతం యెందుకు పవ ర్తి రి ంచదో 

చెప్పివలఓంద ని E ఫో ంచినది యా విద్వదాజ శిఖామణి య్యే'నె, ఆ భాగ్యం 

మళ్ళా ఠః సుడనా భవిష్యత్తులో పట్టితే మట్టుతుం దేమో గాని పస్తుతం 

లో పించినశు అని విచారిస్తూ వుండగా ఫర్వాలేదు నెను వున్నాను” అని 

జయపుర (పభువు అభయవా స్హం యిచ్చినట్టు ఆయీ విద్వ త్పభువు చేయు 

చున్న పండిత కోవిన ఆా_రాలవల్ల వెల్ల డి అవుతూ వుంది. యూయన సంస్కృ 

శాం|ఛాలలో నే కాక వారి మూతృ. భావ వో|ఢంలో కూడా మంచి కవి. 

విషయం విషయ *ంతరంలోకి దూకింది. అయ్యలరాజు భట్టుమూ ర్రీతో 

వాదించి నెగ్గిణం మనకు (పస్తుతం. యేదో వొక శబ్దం దగ్గితో, అర్దం 

దగ్గిళో భట్టుమూ రి పన్తుత కవికి నోడిపోయినంతలో తక్కువవాండని 

(ప్రాజ్ఞ లు అనుకోరు. ఇద్దణున్నూ మవోకవులే; పండితకవులే. యిద్దణికీ జ 
(19) 
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శషంకు యివమే. కాని వసుచరి[ త శప (యత్న పూర్వకంగా సమ 
Cn త. నా 

కూర్చినట్లు వుంటుంది, ఆ కారణంవత నే, నన్వేనవ్య, చ కాకపోయినా కొెన్ని 
aa) 

చోట చదువడులకు కొంచెం వినుగు వుటినుంది. యెష్పుడూ కవి వర్ణించే 
cn 

రై —2 (౮ 

విషయం కొంత క్షు పం చేయడంలోనే సొగసు కనిపినుంది గాని విపులం 

చేయడంలో సొగసంతగా వుండదు. చూడండి _ మనుచర8 తలో చాతుర్య 

ర్వ అచటి వి పులు మెచ్చ రఖల విద్యా వడి ముదిమది దప్పిన 

మొదటి పల్పు” అని యెత్సుకొని వొకొక్క చరణంలో వొక్కౌాక్క 
ల - వలన Aw Nat నవా, మ ల no వనాన్ని ముగించాడు. వసుచరి(త్రలొ నొ* వొక్లొ గారా పర్దానికి వొకౌక 

ప పున వి సరి .  వనుచరితలో సన పయత ప ద్యం 'మెపష్పున _సనరించా(డు నుచ (తలొ సః యత్న 'శెషలే కాక 

అ|సయత్న క వలున్నూ బోలెడు వున్నాయి; తెలికలో ముగించిన భాగా 

లున్నూ వున్నాయి. వున్నప్పంటికీ “తి విషయాన్ని విపులం చేయడమే 

అతనికి యిషం. పా౦డిత్యంలో వనుచరెత కవిని రామాభ్యుచయ కవి 
చు 

జయంచినటు (పతీ తయిశే వుంది గాని 'రామాభ్యుదయానికి యి౫ని కొవిళ్యా 
(భా 

నికి వచ్చినంజ వ్యాప్తి రాలేదు. రసవంతం కాదేమో అంశు, యొంతో 

రనవంతంగా వుంటుంది. చూడండీ వొక మద్యం. 

సీ ఎంత గడం ఐన వింత లే దెన ఫర 
G 6. 

తీరుగా బవి5 దిదింప వచ్చు.... 
[టి 

తే. గీ. కోరసిగ వేయు చోటనే కొమ్ము పుట్టి 

చెణిచినది గాని యంఅేని. చేయవచ్చు. 

గడపట భుజంగ వేవంబు వడసినప్పు 

డుండుంబో గండుమీజి యిమ్మిండ తపసి 

బుమ్యశ్ళంగు ణి ( గూర్చి వేళ్యలు వేళాకోళంగా అనుకొనే మాటలు 

యెంత జాచిత్య పోవకంగా, యెంత జాతీయంగా వున్నాయో చూచారా? 

ఆ ఘటంలో బే మటో పద్యం... _ 
6 

ఉ. “చాయలు చేరు మంజులకు చంబులు హృాద్యము బిందు ముఖ్యముల్. 

పాయని సౌఖ్య మీ6€ గలుగు పొటిరుచుల్ దళుకొతు మోవి పం 
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డే యెడ లెని (ద్రవ్యము అంప ము లెనవి యుందు నందు కె 
య రా 

మో్మూయి మునిం|ద చంద య ముత్చులగంధు లొవంగి ర య్యొడన్” 

యో పద్యంలో తగుమా[తం "లేలికలోే నే తెలునుకొనే శేష వుంది, 

విశషంగా యితడు శేష వాడినట్టు కనపడుతుంది గాని చానికోనం (వయ 
య 

త్నించినటుండదు. 
ల A) 

చ. “బలియుండ నీ యెడాటమునం బతినిగాం (బతిపతవృ త్తి నీ 

తల లవనీతలంబు నెడ. దాళ ఫలాక్ళతి రాల లీలమె 

జలజల డుల్తు నిల్లు నని చక్కి. బతంగకులిను భార్య ని 

రలత ర చర్య దించి చనుమూా !: మనుమా ; మనుజూశ నాధమా:ఃి 

యీ మాటలు జటాయువు రావణుణ్ణి గూర్చి పల్కినవి. యిందులో 

పేతం౦ంగ శబ్దము “పతంగః పటి. నూర్య యో అని వుంది కనుక పశ్నికుల 

సంజాతుని భార్యను చెఅంబటిన నిన్ను నేను పకినె వుండి యెట్లు పూరు 
() యా | 

మందును అని వ్యంగ్యార్థి ము. అస లర్జం నూర్యవంశ సుని భార్యను అన్నది. 

యింత శేలికలో వసుచరిత్ర కూడా కొన్ని శేషలు వాడింది. 

తే, గీ. విమల మధురమనోవారవృ శ్రి వెలయు 

వారి బొడ6గన బుధు లంత దూర మైన 

బోవుదురు గాన నేను నీ పొందు దలంచి 

దవ్వనక వచ్చితి నశేష తాపళశమని.” 

యిందులో -వారిళ బ్ర్లము మాత్రమే శ్లి న్ది సం. వొక పు సంస్క్బృతపదం, 

వజొకపు అచ్చ తెలుంగు పదం, ఈలాటి శేషలు శేవలే కావు. అంళు, 
(టి 

నిఘంట్లు దగ్గి "పెట్టుకొని పాట్ల 6 బడితేగాని పచ్యార్థం తెలియకుండా 

చేసేవి కావన్న మాట. విజయవిలాన పోకడ అంతా యీ మాదిరిదే. 

(1) రామరామా యటంచు నా రాజనుతు(డు. కృష్ణక్ళష్ణా యటంచు నా 

కీర వాణి, (2) మరుండో యనంగా నరుండుంజె, (8) మలయజగంధి మండ 

లము 'సలె__ఇత్యాదులు విజయవిలాస ప్పోకడలు. 
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ఇతని ళ కాలం కా రాలు గూడా అ| యత్ని స్దాలుగా స వుంటాయి _ 

క, “మీ రిం ద వనము గనినారా? 

....అందంద నరుగ నరు గానరుగా*ి 

రామాభ్యుదయంలో విశీషించి యీలాటి శ బ్రపొందిక వున్నది 

కష. రాజిలుC జేర్చి దీ ఫిన్ 

రాజిల్లు మణీమయాననం బిడి కూర్మికా, 

ఇపు డ,య్యనుర హితు( బ౦ంక్షి కంధరు 

సమురహితుం "జేయుదునున్ , 

క. వాలింపు మిజగంబుల( 
జు 

జా లింపుగ6 (దావి చలము వాటించకు మా 

పాలింటివాండవ శే 

వా లింటికి వ చ్చినష్పు తరయుము మమ్మున్ .” 

ఇందులో నాల్గో చరణంలో వున్న సొగసు శేవల స్వథావోకి, 

చంటీపిల లను గూర్చి “ర్స్ వెళ్ళాం వచ్చాక మాయందు నీకు భ కి పవత్తు 
౮౯) యో ఎం 

లుంటాయా ? మేము నీకు జ్ఞాపకం వుంటామా*” అంటారు. చాన్నే కవి 

లఅనునరించా(డు. శ బాలం-కారంతో పోషించాడు. 
A) 

క, “శీతలతాన్వీత లతా 

జాతలతాంతాతి నురభి జంవీర జపా 

తశ కి ౯ ఎఇ శాక జ ద్ర జ కాళి 

యీలాటి పదాల పొందికగల పద్యా లెక్కడవడిళే అక్కడే కుప్ప 

తెప్పలు. యింక సంస్కృత సమాసా లందుకెంశునో, నలేరువి బండి. 
౧7 ఓ... 

సీ. “తాపసో త్తమ దత్త దర్భ చర్వణ మత 

శుంభ త్కు_రంగి కా డింభకంబు 
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సంప్కృశ ంలో యతని కెంత స్వాతం త్యం వుందో తెలుగులోనూ 

అంతే వుంది యిరనికే కాదు, వెనుకటికవు లందటికీ యూళ కి యిలాటిదే. 

క్ “బలు చాంచు రాచకూనలు దోలె నిగనిగ 

జడిగొన్న నిడుద ౩ంజడలు గదలొ” 

యా పద్యం పద్యమంతా యిదే అ లిలో నడిచింది. తత్సమ పదాలు 

స్వల్చంగా వున్నాయి ఒక్కక్క చోట రండుఖాషలకూ మైతి క ల్పు కాడు. 

క. “*నీలోవల చెగడెందకు, నీలోవలచికుర : 

క. “వేదాదుల నెడ( వాయ.డు 

వేచాదుల మరగినాండు వీ. కాగా!” 

యా మాదిరి పద్యాలు "బక్కు_లు, 

యీ పద్యద్వయంలో మొదటి దాని పుత్తరార్హం భాగవత కవిత్వ 
మాదిరిగా వుంటుంది. 

క. కిని సలం గూలన్ 

దూలింతు నొక్కకోల న 

రాళతర కోధు సాపరాధు విరాధున్ .” 

చ. “దొరపి (పభాధురంధరు. జతుర్ణశ లోకధరున్ మవోశ్ము "నే 

కరణినీ గోనలేం దనుత గాంచె కేకో యని, నాలిపంకజాం 

తరమునం బిక్కు (బవ్మాల. గనంగల వేల్పున కెట్లు బొడ్డు నీ 

సిరొ యని పల్కి రర్య్యమరుచి౯ా రఘునంద ను6 జూచి 

చూపటలుల్ ౪ 

యీ సద్యంలో వున్న సొగసుమాదిరి సొగసులు యితని కవిత్వంలో 

సర్వ తా వుంటాయి. యీ పద్యంలో తుట్టతుదను వున్న “చూపలుల్” అనే 

శకాన్ని (బహు మవోకవి నమ్ముత మైనదాన్ని) తప్పనుకొనే వారికి యితని 
యె య లో 

కవిత్వం రుచిస్తుందో లేదో గాని తక్కిన విద్వత్కవుల కితండు శిరో ధార్యుండు 

కదా! 
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“అకట ! నాకివు డ్క్కా వర్షాగమం బి 

“క్కు వరంబు ల తోయ” 
a యా 

చూచారా, యూ శేవ యెంత నుళువుగా నెఅవేరిందో? యిట్టి మంచి 

కవిత్వానికి లోకంలో వ్య ప్రి మాతం ఇాల్రాం తక్కువగానే వుంది. (పాచి 

నవు తెలుంగు |గంథాలలో నలా భారత భాగవత రామాయణాల తరువాత 

మను వనుచరి[త్రలశే కనపడుతుంది ఎక్కువ వ్యా పి. సంస్కృతానికి పంచ 

కావ్యా లనేవి రఘువంశ క మారసంభవ "'మఘనంబచేశ భారవి మాఘా 

'లేలాగో తెలుక్కి విజయవిలాన, మనుచరి[త, వనుచరి[త, రాఘవపాండవీయ, 

ఆము క్షమాల్యదలు అలాగ 'యేర్చడ్డాయి. సంస్కృతంలో పంచ కావ్య 

పఠనానంతరం “నై వధం వీద్వచెవధమ్” అని చెప్పి నై వధాన్ని పఠిస్తారు, 

తెలుగులో కూడా కాషచిత్క_ం౦గా (శ్రీనాథుని నె వధాన్ని పూరం చదివే 

వారేమో! యిప్పు డంతగా దాన్ని పాఠంగా చదువుతూ వున్నట్టు లేదు. 

దాన్నే కాదు, విజయవిలాసాదులకు కూడా చదివేవారు కనపడరు. విజయ 

వీలాసానకీ టీక లేదు గాని తక్కిన వాటికి సంపూర్ణ వ్యాఖ్యానాలే వున్నాయి. 

కానీ, సంస్కృ తాం|ధాలలో మంచి (పవేళం వుంశునే తప్ప ఆయా 

(గ్రంథాలు వ్యాఖ్యాన సవోయం వున్నా అవగతం కావు. వ్యాఖ్యానం చూచే 

టప్పటికి యూలం మలుపు తగులుతుంది; మూలం చూవచేటప్పటికి వ్యాఖ్యాన 

మలుపు తగులుతుంది. సంస్కృత ఖాష్మాప వేశం అంతో యింతో వున్న 

వాళ్ళకి తప్ప మను వసు చరితలు గాని, తదితరాలు గాని అవగాహాన 

కావు. సనంవూ_ర్రిగా ఆయీ ఆం (ధ కావ్యాలు సవ్యాఖ్యానంగా బారం చెప్పిన 

గురువులు గాని, చదివిన శిష్యులుగాని మా రోజుల్లో వున్నట్టు నేను చూడ 

లేదు, (గం థారంభ పద్యాలు పూ_ర్రిచేసి కథారంభానికి వచే అ గాడికి లచే 

గొప్ప. న్వయంగా చదువుకోత గ్గ సాహిత్యజ్ఞానం వున్న వాళ్ళలో కూడా ఆ 

యీ |గంథాలు నంపూ శిగా చదివిన వాళ్ళు యెందరో పుండరు. ఆయీ 

సందర్భం ముఖ్యంగా వసుచరి[ తకూ, అము క్షమాల్యదకూ అనువ రిం న్తుంది+ 

యేమైనా పట్టుమని పదిపచ్యాలు నోటికి రావడం ఆయీ పున్షకాలలోనే 
కాని యితర గంఛాలలో కనపడదు. ఆయీ రామాభ్యుదయం లోని 

దంటూ నొక పద్యమూ నోటికి వచ్చినవా ఆెక్కడా కనపడరు ముక్కు 
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తిమ్మన్న గారు బాసున పాొగిజాతాసవార గాని కున్నంత వ్యాప్తి గాని, 

ల వాసిన శాళవా నీ శా త్ర కి దు రట E& ప్ శహా స్తీ మవోఆ శ్రిట్రన్ కున్నంత వ్యా గాని దీనికి 

వున్నటు లేదు, పుణ్యకథ కాడా. కవిత్వం రసవంత౦ కాదా, అంశు అలాటి 
) 

లోపం కనపడదు. 

మ. “కొడుతు న్మెచ్చి దశాననుం డనిలజుకా గోపమ్ముతోం జూచి 'యే 

యడవికా |దిమ్మరుచుండు కొంతివిర రారా! యెవ్వ రంపంగ ని 

కడకికా వచ్చితి వేల చొచ్చికివి లంకారాజధానిన్ నిజం 

బడుగం జూచెద నంతయున్ చెలియ నొయ్యకా జెప్పరా!’ 

నావుడున్ ” 

యౌ పద్యం పురాణ పాకంలో నడిచింది. రావణుండు (వభులమణ 

ఈ 2 వ ౬ ఇ గ ఇంట్ల మంతా వుట్టి డేటట్టు ఆంజ సెయుణ్ణి (వళ్ని న్తున్నాండు. యిప్పటి కాలపు 

విమర్శ కా భానులు యూ పద్యంలా “చెప్పు” (పాదరత,) వచ్చిందని |వాస్తా 

రేమో అని భయవపడవలసించే గాని యింశెందుకూ శంకించవలసినది లేదు. 

(గంధంలొ యెక్కడా చెప్పు ఛాతువే (పయోగించకూడ దనుకోవడం కన్న 

(పమాదం వుండదు. యింతటి (_పెబుద్దులను భగవంతుడు అతరాన్యుల 

'నెందుకు చేయాలో అనుకుంటూ వుంటాను నేను. త త్తథాసామ్. 

చ. “అనిలజు( డోరి! రావణు(డ! అల్లన నేటికి బెట్టు చెప్పెదన్ 

విను రఘురాము దూత, నరవింద హిశతాత్శజుమం। తి, న (బభం 

జన తనుజాతు(డకాం జనకజకా వెదకన్ జనుచెంచి కాంచితిన్ 

నను హనుమంతు. డం[డు భవనంబులు మాకిల నెల్ల కానలున్. 

యిదిన్ని పురాణపాకవద్య ము” వొకపాక మేమిటి? న్వయంపాకం 
తక్కిన పా కాలన్నీ యా అయ్యలరాజు వారి కవిత్వంలో కనపడతాయి 

ఉ. “ఎక్కడివారు మీరు జగ బేక మనోవారు లుగ కాననం 

బిక్కడి కేల వచ్చితిరి? యీ జటివేషము పూననేమి? యూ 

యెక్కటి జోదుబాగులు వహీంచితి రేల? వెలుంగ.6 జేయు నల్ 
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దిక్కులు మీ శరీర పటుదిధితి చోద్యము తెల్పు. డిన్నియున్ =” 

యీ పచ్యాన్ని యెందుకు వుదవారించానంచు దిని రెండో చరణంలో 

నువ్యమ పురుపేకారానికి సంధిచేయకుండా వుండడాన్ని గూర్చి కొంచెం 

విచారళ్రామనియ్యే దే. అచ్చుపొరంబాటు కాదు. పకదేశ పతితమున్నూ 

కాదు. ఎన్ని చోటనోయీ కవి దీన్ని విసంధిగా నే వాడివున్నాండు. ఆ 
cr; 

చేటు కొన్ని వుదాహారించి మణీ చర్చిసాను. 
ఏతి —-— 

(1) “అ, నూనులం చేసితిని యిట్టి నూ క్తులు బాలున్ 4’ 

(2) “సలా చెడు! తోవ వటితివి యాయన వంశ మునకా.జనియిం చియున్ 
7 4 

య౦కా మజికొ"న్ని మధ్యమపురు షేకారానికి సంధివేయని చోట్లు 

చూచిన శే జ్ఞాపకం గాని యిప్పుడు ము*ండుచొట్లు మాతమె కనపడ్డా*యి, 

యీలాటివి కనవడికే యిప్పటి సంస్క ర్హలు కవి యేదో శతెల్వి తక్కువ పని 

చేసినట్టున్నూ, లేదా సమాద పడినట్టున్నూ, అది కుంతవ్యంగా చదువరులు 

భావించి అను గహించ వలసినట్టున్నూ కొన్ని మాటలు ఆ (గ్రంథ పీ8కలో 

(వాన్తూ వుంటారు. మూలాటి కవి అసకృ దా వృత్తిగా "వాడిన (పయోగానిక్రి 

అట్టి దుర్గతిని పట్టించడానికి న నిష్టప డేది లేదు. యీ |పయోగం యితండు 

మాత్రమే వాడి వున్నాయా? కవికర్ణరసాయన |గంథకర్తకూడా వాడి 

వున్నాండు. భాగవతం సరేసరి. విషయ మె మైనా దురవగావాంగా వుండే 

'దేమా అంళకే, కంతికూన క్కూడా తెలిసేది. “మధ్యమ పురుషే కారమునకు 

సంధి నిత్యము” _పూరో్వోదావారణాలకు సంబంధించిన కవులు యీ 

సూ తాన్ని కూడా అర్హ ంచేనుకో లేనివారా? అంతటి తప్ఫుమాట ఇమే విశాల 

వాదయు(డనిం గలండ* అందుచేత యీ సంధ్యభావమూ [శవణకటువుగా 

వుండక పోవటంవేత యిందటు మవోకవులు వసూ తాన్ని పాటిం చలేదనిన్నీ , 

ఆ కారణంచేత (వథమ పురుషేశారంతోపాటు దీనిక్కూడా వైకల్పికత్వి 
అంగీక కించి వ్యాకరణాన్ని నవరి స్టే చాగుంటుందనిన్నీ నేను చెపాను' 
ఉశారానికి నంధి మానిశే వున్నంత - శవణకటుత్వం దీనికి కనపడటం లేదు. 
(పథమ వురుషేశారం (పలికిరి _ అనఘులు = పలికిరి యనఘులుి 

జీ 
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సందిని పొందకపోతే యెంత శృతి కటువుగా వుంటుందో, మథ్యపురు షే 

కారం (వచ్చితిరి _ యీజడి) సంధిని పొందక పోయినా అంతే అని నాకు 

తోనుంది! అనంగా ఉభయ తా కూడా [ళవణకటుత్వం లెనే లేదని నేను 

అనుకుంటాను. వస్తుతః సంధులు (శవణసుఖానిశే పుట్టివుంటాయి. కాని 

కొన్ని చోట్ల [శవణసుఖం మాటలా వుండగా విఒరీతార్థాన్ని తెచ్చి పెడ 

తాయి. అలాటి చోట్ల వినంధిగానే [వాయడం యు క్రమని (యూ మాటను 

వె తండికు అంగీకరింప రని నాకు తెలుసును) నా అభి పాయం అలాటి 

స్థలాలు కొన్ని చూపుతాను. (1) నాకు6 దనుంజుం డతండు (2 నాకు( 

జారు. డతండు. యీలాంటి చోట్ల నే సంధి విపరీశార్గక దోషాన్ని. తెచ్చి 

చెడుతుంధి. సంధి చేసినప్పుడూ, చేయనప్పుడూ కూడా అర్థం స్ఫురించే 

పచాలవల్ల నే యీ చిక్కు కలగడం, భవతు. 

వొక మంచికోసనం చేసే వని వేజొక చెడుగును ఆపాదించడం నరావ 

నుభవ సిద్దమే. మధ్యమ వురుషేకారసంధి నిత్య తా విషయంలో యింకో 

మూట (వాయాలి. ఆ యో కియకు రెండు రూవా లున్నాయి. యేక 

వచనంలో (నీవు వండితివి, నీవు వండితి). ఇందులో మొదటి రూపానికి 

సంధిచేస్పే గ్రోవణ కటువుగా వుండదు, (వండితివి 1 ఈవు = పండితివీవు). రెండో 

దానికి సంధిచే స్తే (శవణకటువుగా నే వుంటుంది. (వండితి _ ఈవు =వండితీవు, 

సమానాచ్చరకత్వంలోకంకు అనమానాచ్చరకత్వంలో ఈ తుట్టతుది దాని 

సంధి యెక్కువ కటువుగా వుంటుంది. (వండితి _ అనఘు (డవు = వండితన 

ఘుండవు). యీ కష్టనుఖాలన్ని పరిశీలించి కవి వచన సాగించడం అసంభవం 

గానీ వొకొ్కక్కని నోటంట క టుత్వదోషానికి విెశషంగా తావుండదు. 

ఛందోమయ (మైన కావ్యంలో అనలే ఆ దోషానికి అవకాళం వుండదని 

చెప్పడం పొనంగదు. వచనంలో ఆయీ వీడ కవకాళం లేకుండా ధార నడి 

పించడానికి యేమాతమూ జంకవలసి వుండదు గాని కొందటీ రచన వచ 

నంలో కూడా పద్యంలోకంకే యెక్కువ పదడుగా వుంటుంది. డాని 

క్కా-రణం నిరూపించడానికి మన వశం శాదు, అది దృష్టంకాదు గనకనే 

దానికి అదృష్ట మని నామకరణం వచ్చింది. త త్తథా౭_స్తామ్. 



౨౧2 రన్వత వాష్టనములు-( పథమ సంవుటవ 

మజళంమవునగరవనంధి మానడం ఈ మవోకమీ [వమ+దంగా -కాక్ర బు 

పుంగ్లంకం౦గా అనక్ళచావృ క్ తగా వని వుండడంవల్ల నేమి, య్రితనికం₹ 

పూగండు పోతరాజు గారున్నాం తరువాతి వాలండు కవికర్ణ రసాయన కః 

బావోటంగా దాన్నే అనుక8౦ చడం చేత నేమి ఆది దోవ. 

కాద్రవన్ా =ఐటివల లతణ: గంథక రలు ఆయీ విషయం ప౭శిలించక పోవ 

టమే దోష మనిన్నీ నే నఫిపాయకడశాను. పరిశీలించే వున్నట్టయి తె బిట్ల గ్ 

గూ? హరో అచ్యుతో ' బాయవలసీ వుండేది, కూచిమంచి తిమ్మక ఏ బహ 

ర మయో” న కనక యీ వివయం తెలుసుకొని దినికి తన నమ్ముత్- చూద 

పాటించకపోవటం కోచం. 'బహొలజ్య ca అప్పకవి [పథమ పురు 

“లబ్పక ౪ ్ పాన్ని “ప్పక యేదో మాటు తోవను 

వడ్డాండు. ఆ పద్దతిని భారత మంతా పొల్లు గావలని వస్తుంది, బరి (బడ్డ 

“వాల్వు నా వుంటారు, వెరంయటెట్లూ వుంటాయి. (శాం తెఃపుుషధర్మ త్వాత్ ) 

కాస్ యీ విషయంలో అప్పకవి డ్డ పొరయాటుఎు భారతం యావ తుకూ 

సన చె ప్పేదిగా ౫9ణమిం చడం చేత మిక్కిలి శోచ్యం. ంుటీవల నిన్న 

మొన [ కల్తూనివారు దీన్ని గుజించి కొంత చర్చ (వాని ఆ యో (సయో 

గాలు “అనాకరంబులు' అంటూ తేల్చారు -గాని వారు యిన్ని (ప్రయోగాలు 

యిందలు దిగ్గంతులు వాడివున్నారని కనివెట్టినట్టు లదు. కనక అవసర మైశే 

వ్యాకరణాలు నవ3ంచుకోవలనినచే గాని ఆయీ [ప్రయోగాలు దిద రానివి 

కావడం వేత తోనివేయ( దగ్గవి కావని నే నభథి పాయనడశాను చిరశాలం 

నాడే “విలువగల కవుల లక్యుమ్ములె తా మీ భార మెల్ల మోాయంగవల 

” అని నేను డేవిభాగవత పీఠికలో |వాసివున్నాను, "నేను దీన్ని గూర్చి 

వుచావా3ంచిన మవోకవులకంకు విలువగల కవు లెక్కడ దొరుకుతారు? 

యుకా 

ముటి మవేోకవుల లఖ్యూలు ((వమాదవయు కాలు కావు; బుద్దిపూర్వ కాలు) 
రు నాని — ళీ 

తె చే (వాసే వ్య్భకర ణాలవల తేలే సారాంశం “తిదోవవారం తిప్ప 
Cn 

తీ అనె కథకు దీటుగా వుంటుం దని వేజే చెప్పనక్కర లేదు కనక వి న 
"౦చెది లేదు. 

యింకోటికూడా దీని సజాతీయాన్ని యో మవోకవి అసక్ళ చాన్ఫ త్రి 
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గానే వాడివున్నాండు. దాన్ని గూర్చి కూడా వుదాహరించి నా తాత్ప 

ర్యాన్ని కొంత (వాన్లాను. 

1) “బలములపాటు చాయతలపాటును జూచివు డడ పాటు 
G న. 

(2) “చేలాలవలీ లతానలి శెలంకుల నుం డిటువచ్చి వచ్చి”. 

(8 
ఇ 

“్షషమూమెటుక మానివీం జీవిట. చెతి మమ్మునిన్ ”'. 

ఆ యీ కార్ల కేశార సంధులు కూడా బుద్ది పూర్వ కాలే గాని | సమాద 

(సేయు క్తాలు కావు. కాని వొక వేషం వుంది. ఇకారం పరంగా వున్నప్పుడే 

కాని యీ సంధిని యీ మహాకవి బెనినట్లు లేదు. విజయవిలాసక ర అన్య|త 

కూడా “అనవలసంటి కాకి అని సంధి చేసియున్నా(డు. జాగా పరిశీలిస్తే 

మాతం యీ సంధి వొక్క “ఏమనందునుి (అని - అందును) అనే చోట 

తప్ప అనమానాచ్చరశ్వంలో వహృదయంగమంగా వుండదు నామకఃనిషేధం 

ఉందన్న మాయు శానీ భారతకవులు మొదలుకొని యిటీవలి కవుల వజకూ 

అంతో యింతో యీ సంధిని చెసిన కై కనకడుతుంది. శాస్త్రంలో వున్న 

నిషేదం రేఫ శకట రేఫలపట్ల యెంత అమలుజరిగిందో దీనిపట్లా అం తే. 

శార దాబిల్లులాగ యిది యెవదినో తప్ప బాధించినట్టు లేదు. యిట్టి శాస్త్రం 

వున్నా వొకశు, వూడినా వొకే, క్యాచిత్క.ంగా వుండవచ్చునని యిటీవల 

దీన్ని గూర్చి అతణం కూడా పుట్టంది. ఆ యో లక్షణాన్నీ , లఖ్యాలన్ని 

వుదావారించి కూడా కలూరివారు *నీరాకరంబులు అని తోసేశారు. ఆకర 

మంకు శాస్త్రం కదా ,' అడిదం నూరికవిగారు “ఇడం వచ్చును ల్యస్పృ పై 

నిత్యనంధి మాత మొక్మొక్క చే” అన్నది శాస్త్రం కాక “క్వా'రైత్తునకు 

సంధి లేదు” అన్న దే శాస్త్ర మవుతుం దని చెన్పడంలో యేమి న్యాయం 

వుంది? కొంద జాలాగా, కొంద జీలాగా అభి పాయవడటం చేశ *ఉదితాను 

దిత హోమంి మాదిరిగా వికల్పం ఫలిత మయింది కనకనూ,  స్పల్పవివ 

యంలో కొమ్ములు తిరిగిన మవోకవులను అనుమానించడం కంకే అవివేకం 

మటోటి వుండదు కనుకనూ ఆయీ (ప్రయోగాలను ఆతేపవించక శిరసావ 

హించవలనీం దని నా వి త్ 

యి 
ఎటో 

జె 
ra 
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యింక మజో విషయం అందుకుంటాను. (1) వారు నట్లన యాచ 

రించికి. (2) సీత నెక్కటి నటులన్. (8) బడ్డిగిల్సి నట్లనె 'యుండె౯. 

(ఓ) ఈ కారుమంట లిటులన్. (5) ఇట్ల నె అయొమ్ము సోటులకా సమయిన్ . 

(6) ము నీళ రుడు నట్లన వారల. (nD భా గ్యశాలి యటులం బాటిల్ల 

(58) అనిన నట్లన చేని. (9) వనచరవీరుండా నగరి వాకిట మున్నటులన్ 

(20) ఇటుల 'నాక కొంత, (11) ఇప్పటట్ల న యే నుండక_._.యింకా కూడా 

వుంశు కొన్ని వుంటాయేమో యీ (అట్లన్ ఇట్ల న్ ) వయోగాలు.. యివి 

తప్పు లనేవారు కొంద ఆఅునా రు. యిది దుళాంతంగా వుండ కూడదని 

వా రనుకుంటారు. భారతంలో మట్టుకు పూర్తిగా దిచేశారు. ఇతర కవుల 

కవీత్వాలలో మాతం దిద్దలేదు. అసలు దిద్దడం ఎందుకు* న చశంకాన 

చే తరమ్. శ్వాన్ర్ర జన్య జ్ఞానమేనా వుండాలి, విశేషించిన లత్యుజ్జాన మేనా 

వుండాలి. ఉభయ జ్ఞానమూ వున్న వాళ్ళు బహు అరుదుగా వుంటారు గనక 

ఆ జ్ఞానం అందటికీ లభించదు. అందునేతనే వేణువేణుగా విడదీయవలవి 

వచ్చింది అవి లేనివారు (వానే విమర్శనలవల్ల సామాన్యులు సంళయా 

తులు కావడం తటస్టిస్తూ వుంటుందని యీ స్వల్ప విషయాలను చెద్ద చేసి 

(వాయవలసి వచ్చింది గాని లేకపోతే యివి వాయ దగినంత టి 3 అవళ్య కాలు 

కానేకావు. 

యింక మలోటి పస్తావిస్తాను_(1) ముఖరర్వురీవా ర (2) న| కూర 

గహణంబుగా రురుల|కిందన్ . (ల) రయురితరంగ ఘటలు, [ఉ) |గావదరీ 

రురీపకినరంబు. (ల తరులనీడల జాడల6 దరుల యురుల. నిర్దుషఘమున్న్నూ 

నిఘంటు సిద్దమున్నూ, మహాకవి పయోగాను రూఢమున్న్యూ కదా యో 

యురీశ బం... దీన్ని వుటంకించడం యెందుకో అని (వతీ పాజ్టుండున్నూ శంకా 

కులు6 డవుతాం డని యొజుంగుదును. నేడు యీ శబ్దం తప్పనేవా 

రున్నారు. అంశు అంటారు గాక-యువకవులు భమ పడవద్దు సుమండీ... 

(బహ్మ మొదలు పిపీలిక పర్యంతమూ “యురీ? (ప్రయోగం వొడి వున్నారు 

అని తెల్పడానిశే కాని, న చ శంకా నచోత్తరమే దీని సాధుత్వం. 

“నర వానరు లింక లత మె” యో [ప్రయోగం తప్పునుకొనే వారు 
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లోంగడ వుండేవారు. అప్పుడు దీని న మర్దనం తెల్పడం జరిగింది. కాని 

మళ్ళా చాస్ఫి బలక ణీ ఈ యోగం డొరకడం చేత నుదాపారంచాను 

“అతగమే” అనకూడదిని “అతు లే! పతికతుల వాద అ § అన కూ న్న, లవ్య్యు అని ది దిద్దాల అనిన్నీ | యుల దం, 

అది శుద తప్పు, '“లవమ్య మె” అనే ఉండాలి. 
థి 

“వారి వృత్తాంత విధులు సర్వమును 'బెలిపి”_యిదెందుకు వుదాహ 

రించాషంశు విధులు” బహువచనం గచా- సరము యుకవచనంగ చా 

సమన్యయం యేలాగ అని శంకించి తప్పనుకొనే బారున్నూ నేండు (వసి 

ద్దులలొ నే) వున్నారు, అట్ట'వారు లోలోపల ఆలా అనుకుని వూరుకుంపే 

దానివల్ల లోకానికి నషి వుండదు. ఆలా వూరుకోరు, యే ప తికకో యెక్కి. 
A) 

నారు. అది యువ కవిలో కాన్ని బాధిస్తుంది కనక వ్రాయవలసి వచ్చింది, 

సర్వళ బ్రము యేకవచనాంతంగా వుండి కూడా బహువచనాశ్లాన్ని యిస్తుంది. 

కనక యీ మహోకవి ఆలా (ఒయోగించా! డని తలునుకోండి. ఆ యోగం 

నిరువ.ం. (వాసే చాలా (వాయాలి. 
దిటు ఆం 

(1) చిన్నంబోయి “2 శారాస (ల పుులును జాలనరో చక అబు 
7 Yi 

క్ర చేరహదల (5) ఇల టపల్లుని (5) ఉచ్చరింతుము (1) నం ౩తరవం \ / || J an) గ స ఖీ J 

బొక్కటి “8*) యోాజింపు మనుచు జెప్పిన, వోజూరంబునకు “9% ఆము 
\“ yy @ 

గసద6 జూచి (10) కౌండవీటీపుర (11) వినుకొండ తితినాథు నెన్న(దగు 

(12) గొబ్నూూరీ తిరుమల (18) గట్లు రాజల్లుండు. (14) పరమగురు 
స లీ | 7 (ఆ) on ల్ 

వెన ముమ్మడి వరచాచార్యాం[ఘి వనజ వందచారుండ నై (15) నురటుల్ 

/ we . / సా 
వలె (16) |[బవ్మాతన చేయు లోక (పపంచమునకు (17) ఎల్లి పోవల 

rd ఇ / ఎవ జ 
(18) ఎ క్కె డెక్కూడ (19) నడిపించె (20) ఇతర|త చింతలు (21) 

గాథాంధ తమంబు (22) చంపులు చంపిరి (28) నమ్మినందుకు౯ 

(24) తమదు "దెస. 

ఆ యీ నిర్దుష్ట [పయోగాలన్నీ తగినంత విండిలేని పొండిత్యంతో 

వ్యాఖ్యానాల కువ కమించే వారికి యేదో వొకవిధమెన దోషం వున్నట్టుగా నె 

పొడ కడతాయి. మనయందు తగినంత నశ్రా లేక పోవటానికి ఆ మవోకవి 
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వుత్తరవాది యేలా ఆవుతాండు పాణం? ఆయీ స్టలాలలో వుండే శంక 

స్వరూపం యేలా వుంటుందో,  నమాథాన స్యరూఒం  యేలా వుంటుందో 

వ్యాఖ్య్యాసించవలసి వస్త చాలా వెరుగుతుంది. యిందులో నల్లా ౨1 నంబగ 

గుర్తు గలచాన్ని గుణించి మా ౫౦ శంకించడం యు కం, గైంథక ర్తి 

వజొకచాట నమాసాంత |పత్యయ నహితంగా కూడా వాడి వున్నాండు. 

అనిత్యత్వం కవికి తెలుసును. 

యీ మవొకవి అష్టదిగ్గజాలలో వాండు. చతుర్విధ కవితా ధురం 

ఖరుండు. శేష చేద నం లేకుండా వాడతాం. డని యిదివజశే _వాశాను' 

అంతతో తన రవి దీరలేదు. “అనవవాంఛ వెలు దురాత్ముల కిందును గీరి 

కల్లు న” యా అర్హాంతర న్యానలో ఆసవపదం శె పించింది. అనవం అంజు 

మద్యం. రెండో అర్హ ౦ అసువులు ((పాణములు) సంబంధ మైన వాంఛ అని. 

దశరధుడు తన దురవస్టకు చింతపడుతూ అనే వాక్య మిది. యీ ర్చి 

సంస్క తాం ధాలలోే యెక్కడా దొరకడు మృదుమధుర పద భూయిష్ష మె 

శరత్కాల గంగా ప వావాంలా వుంటుంది భార. యింతటి మహాకవి కవి 

త్వానికి లోకంలో తగినంత [వచారం లేకపోవడం శోచనీయం. యిం 

యితని కేలాటి పాఠక యెత్తుకున్నా మంచినీళ్ళ [పాయంగానే వుంటుం 

దనడానికి వుదావహారించవల నివ స్తే బాలా వద్య్యాలు చూపాలి కనక ఆ 

పద్యాల మొదళ్ళు మాతం యె శ్రి చూపుతాను. 1) ద్భక్తి తయంబు. 

(2) వా_న్య్వనురారి (త్ర స్వర్శ్య ౦టాపథ సీమ. 

యీలాటి (పాసలవల్ల కవిత్వానికి కలిగే సారన్యం లేకపోయినా కవి 
తని. 

పాండిత్యం యెంత పాటిదో తెలుసుకోవడానికి యివి తోడ్పడ తాయి. రసజ్జం 

మన్యులు కొందలు వీట శే'సంతోపించఛి [పధానాంశాన్ని కనిపఎటలకపోవడ 
aa రి 

మున్నూ వుంది. త తథాసామ్. 

పదముల పొందికను గూర్చి లోంగడ కొంత వ్యాకరించే వున్నాను. 

యింకో పద్యం కూడా వుదావారించి వ్యాసం ముగింపు చేసాను 

క్, “నన్న్యానిని వన్యాశిని 
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గని | సీవుంత వీథీకా 0మూరో 

వన్య్యాని మృదువదాంబుజ 

ధన్యా ! సీతకి రి! విత దయసేయం గడె :”ి 

యుపి రావణుని మాటలు. బహుమంది కవులు రామాయణాన్ని 

వుథాక న్తువుగా పుచ్చుకోవడం యివాపరలోక సాధక మని మా|తమే కాదు, 

ఆ కథలో సర్వ రసాలకున్నూ బోలెడు అవకాశం వుంది. ఆ రనములను 

యూ మవోకవి చక్కగా చితించాండు. కొెల6ది మా(త౦గా మార్చువ్వై 

కన్నాండు. మొత్తంమీద చాలా భాగం సం గహించి నుమారు 15 వంద ల 

పద్యాలలో క సంపూ. రచెసి వున్నాడు. యిలాటి కవులు అసక్ళి'దా 

వృతిగా వాడిన ఏరిశ ద్ద |[వయోగాలను వాడుకోక చాదస్తంగా వర్తించు 

"సెంటి కవులకన్న దైవ వంచితులంటూ వుండరు. & 

—-భాల టీ 

విక మ- మార శీర ము డినెంబదు 1940. 
amr! 

సంపుటము 17, నంచిక 12. 

శ*ఇటు వెన ఈ వ్యాసమునం చే శ) వెంకటశాసస్త్రిగారు |పనశ్తాను 

వళమున ముద్దుపళని కవిత్వ విశేషములను వివరించి |చాసిరి. వాని నిందు 

(గహింపలేదు. వలయుచా రి వ్యాస శేషమును “భారతి'లోం జదువుకెన 

పార్ణన.నంకలనక ర. 



ా శ్రీ ద వ్య్యూఏ వెంకటరమణశా ప్రి 

సామాశనుగా వమన, పబంధకవులు |గంథాదిని 'కథా[కమం బెట్టి 

-. కమించుట యాచారము. కథయ తి చూత మన్నం 
an 

=O 

న ల ఎగ్ ఇ "జే బళ 

ఒటుమని పడె మాటలకు జాలదు. ఏ వర్ణ నమునక రవంత సందు దొరకిన 

వాలా. “నూచి ;ఇవేశే ముకల పవేళ $¥'_మణి చానిని నిశువరు. ఆ వర్ల 
క్ష; టల కా 

అదు “బావ కథాంశ ములకును బేక ముని సంబంధ మగపడదు. కథ 

వ్ర కమించితి ము మాటలే విన్న కంతురు, ఆక  నాయికెనాయకుల 

వరినయున కం? వ. ంచిరా, వరమును మచి పూర్వ[:తిబా సాం కకిపాం”, క 
ta 

తో 
జ తర లకి 

దం ఆ లం జాలా ప చాలరులు పవిశషృఏంచునంతటి దీర |, వసంగ ములతో? 
* జీ 5 ఆసా ఖా Cr జ 

స ల్చనములు “పెంచుట పీఏ వభ ఇట్టి వర్ణనా బావుళ్యము వల్ల నే 

“అనన [బంధములు వినువు వుటించుచుం పాఠక లోకము నాకర ౦పం 
WC ల 

జంవకి వీరళ|పచారములే కుముకుచుండుట. 

= శావపూరోదయమును బరికించినచో సూరకవి వర్ణన మార్గము 
£9 

మీకు రి విలతణము. గోచరించును. కథాసరణి నుండి యొక్క తణ a 

ఎనీయు దృష్టిని వేజొక వంకళు మరొల్చకుండుట యీతని న్వభావము, 

= ధాసరివృ త్త మునకు మూలాధార మన6దగిన చతుర్ముఖాస్య చతుష్టయ 

యు చంకల = బంచమాశ్వాన పిలాసఘట్టము (14వ 

చ్యమునం. (ఒవర్షిలిన దానిని [గంఖాన తారికలొ “అనయము [వేమ 

సంధలలన నాన్యచతుష్టయ యౌగవ.ద్య చుంబన కాంవ( బోలె నిగమంబుల 

టం... .... "అని యిష్టదేవతా పార్గనముననె యిటిీకించి సూచ్యార్హ 

సాననను గావించుటలోనే యీలని కథావధాన స్వరూపము బొడ గట్టు 

ఏద నొక విషయ మతి విపులముగా వర్షి ౦పంబడవలని యున్నను 
నొకొక్క యెడ నీతండు దానినట్లు వర్శింపండు. అసలే వర్ణ ౦వ డన్నను 
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ననవచ్చును, అయినను నావర్ణి నియ మగు వసువు వివులముగ వరిత మెన 
శ ఎంది ౯5 ౧ 

కరక ౦కు సెన్ని యో రెటు మనకు6 బరిచిత మగునట్టును, నెంతో స్పషతర 
(౯) న్ 6 

వ్ ళ్. ౧ Ma ఇ సద ఆగ త్య వ శే ముగ మన కడి నోచగించునటును గథాంశముల సూఃలముననే యీత 
గ) 

గావియిల గాలంచు. అటు గావించుట కినండు కల్పించు సంఘటనములు 
a 

PD ba 

రామ౭ణంయములు. 

ఇక నెటనె న నల్పములగు వర్షనములు చేసినను వాని నెల్ల న పకృత 
రా £3 ౧౮ 

కల్పనలతో నింపక [పళృతకథకు సంబంధించిన యావళ్యక విషయములు 

కొన్నింటినందు సూచించుచు నివర్షన భాగములకు మిక్కిలి సార్థకతను, 

రమ్యశను గల్చించును. 

వర్ణన భాగములం చే కాక యొకకథ నుపపాదించుచు నడుమనడుమ 

మిక్కిలి (పన _క్షముగా నితర కథాంశములు నంధానించుటయు. గలదు. 

ఈ రీతిగా (1) వర్గన కృత్యమును కణథాంశములనే నిర్వ ర్తి ంచుట, 
ye - 

(2) వర్ష నములందు సయితము కథాంళములు సూచించుట, (8) ఒక కథలొ 

నితర కథాంశములు సంధానించుట అను నీ మూండును సీతని [కొత్త 

మార్గములు. వీనిని బట్టియ కథాం విషయమున సూరకవి చూపిన యవధాన 

కాలను విశదమగును. ఇ6€క నట్టు తావులు వరికింతము. 

1. క థాంశములచెే వర్ణ నకృత్వ నిర్యవాణ : 

సాధారణముగా (6 బబంధములలో నూరోదయా స్త మయముల వర్ష 

నములు మూపట్టక మానవు. కొంత కథ జరుగునప్పటిక సూర్యు డుదయించు 

టయో, య న్లమించుటయో యని వార్యము గాన నట్టి నమయయు సమీపిం 

చిన దనంగనే కళా (ప్రసంగము నిలిపి యా యుదయమునో యాయ స్త 

మయమునో యొన్నెన్నో కల్పనలతో నెంతో దీర్చ ముగా వర్ణించిన తావులు 

లెక్కకు లొంగనివి (పబంధములలో( జూపవచ్చును. కథావిచ్చేద హేతువు 

అగుట దన్న నీ యుదయా స్తమయములకు నితివ్భ త్రముతో నించుకయు 

సంపింధము గానరాదు, (20 ) 



వ ఇ” బుక ఒర అ . 

£Uu సారస9త వ్యానము -| పథమ సంపుటము 

జారసకథ [పాత 8కాఠతమున జరిగిన దనుట 

కధా లు ; అవు, దీనిని ఒటి శ్రళృష్ణుని ద రారు (పత్యహమును బాళః 

త లౌ జగ 7 ఇ 

నే జగుచుండడి దని యూహింవందగును. ఈ పధమాశ్వాన 

కళ ఒకగివ శాంట నూరి ర్యోవయమునకున కు, నితివృ త్త తమునకుకు నతిగాఢ మగు 

"Le - 
వం "అడం, ఎకు గ అలా 

ఒబకవ్పుడు రంభ యిం(దునితో (బహ్మ సందర్భ నమున కేగి తన్నంది 

“కుం జిలుక యావ ౭ ర ంచుచున్న మణిత విశేషమును విని యున్నది. ఆ 

మధి హు సన్యతీ చతు ్మఖుల ళ్ళ ళషంగార [పస కిలో సరస్వతి కంఠ మునుండి 

వెలువడినోట్లు చిలుకవల్ల నే ఇలసికొన్నది. ఆప్పట్టున సరస్వతి గావించిన 

కటడవే నామణితము గాని, తదనుబద మగు కళాసూరాది (వస గములు 
ట © ని 

గాడి య ప వాళ్యము లగుటవే వెలువ5ంవక చాంచియుంచినది. అయినను 

నాకంకన్వవ  మవూర్వుము, (శవణ వేయము నగుటణే నితరులు లేకుండ 

నొంటవన మన్న సమయములం చా చిలుక వలం చూనును గొన్నిమాణు 

లావ ర్తించి యుండునేమో : నేండు తన |పియునితో విమానము వయి వచ్చు 

చుండ ముదయికాల సూర్యబింబమును, దాని (వక్క నెక తెల్లని మేఘ 

శేఖయు నా మెకంట. బడినవి, ఏ వన్తువు లయినను జూచువారికి. దమతమ 

హృదయములలో నిరంతర నంచారముగల భావనల కినురూపముగ గోద 

ంచుట న్వాథావిశము. ఉదయనూర్యుండు దిహ్మారూవు( డనియు 

మధ్యావ్నా నూట్యు(డు మహేాళ్ణరరూపుం డనియు, సాయం సూర్యుండు 

పిష్తురూపు. డనియు, నిట్లు సూర్యునికి దివా రాషభ్ళకత సు|ఒనిద్దము. 

డిః ఎంబట్టి యుదయ సూధ్యుని గాంచినతోడ నే దైవ్యా యామె సృృతికిం 

దగిలినాండు. ఆ నమీపమున నున్న తెల్ల ని మే్హరేఖ నిరంతర (వియసంగమ 

శృంగార లీలా నిమగ్నమగు నామెచి “శమునకు సరన్వతిగా గోచరించినది. 

రదాంబ తెల్లని దగుటయు( (బసిద్దముగచా : ఆమింద. (కమమ. గా 

వివా సరస్వతుల యలనా6టి విలాన విషయములు చిలుకవల్ల 6 దాను 

వినిన వెల్లి షై వికీ వచ్చినవి. ఈ భావనావరంపరల నడుమ నామె నలకూ 

దిరునితో నించుక సనవనము లాడ నాతడు దంతక్షతి గావించుట తటనించి థి 
నది. ఆ సందర్భమున నప్పటి కపుడే జ్ఞ వీ కి. దగిలి యున్న యాకంఠ 
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స్వరమును ననాలోచితముగ6 దటాలున రవంత వెలువరించినది. అంతట 

నలకూబరు. డట్టి మణిత విశేషము నెన్నడును. పినిపింప కుండుటకు నిమి త్త 

మడుగుటయు[,  గళా (సపూర్ణ [పసం గములు రాకుండుట కై గువ్రము 

గావించితి నని యామె బదులు పలుకుటయు, _ నింకను నీరీతిగ నెన్నియో 

(సళ్నూ త్తరములు_ భావికఖా వీజబములు, నితివృ తై కొదెళనులు నన6 దగినవి 

వరంపరలుగా సాగినవి. 

నాడు వారు బయలుబెరినది సూర్యోదయ కాలమే కాకున్న "యడ 

నీ (ప్రసంగ పరంపరకు నినుమంతయు మూల మేర్చోడి యుండదు, ఇల్లి కథా 

బంధము గల నూర్యోదయమే యితర కవులకు లభించి యుండునేని, దొరికి 

నదే సందుగా నెన్ని వందల పద్యముల దొంతరలు పేర్చి యుందురో : ఇట్ట 

సూరోో్యదయమును సూరనార్యు. డెక పద్యముతో నయిన వర్ణించుటకు 

బూనుకొన(6 డ య్యొ. ఇట్టి ముఖ్యాంళ ములు తట్టృంచు నెడ వానిని వీవులీక 

దింపుకో సూత్మ మార్గ మున సూచించుచు' బాూఠక హృదయముల కందించుట 

యీతని స్వభావము. కావుననే రంభానలకూబర విమానము మేఘముల 

మటు(గు వీడి నారదునికి. గానవచ్చిన దని చెప్పు నందర్భనున “వాలారుణ 

భానుబింబ ముదయాా ది మణుంగును బాయు చాడ్చునకా” అని యీ 

నూరోోదయమును రేఖామా|తముగ ని్వాశించియున్నాడు. ఇట్టిదో, యింత 

కన్నను బిశంసాపా[త మో మజొక్క విషయము. 

కో 
శి (సబంధములలో నాయి కావర్గన మెంత వివులముగం జేయంబడినను 

నాయికను నాయకుడు వలచినా6 డనుటకు6 దస మణి యొందులకును 

దాని యావళ్యకత యుండదు. అనంగా నాయికా సెందర్భ్యవర్ల నమునకు 

నితిన్ఫ త్తముతో నేకీభావము శూన్య మన్నమాట. చూడం జూడ నాయికా 

నాయకుల (ప్రత్యంగవర్షన నున్ని | గంథములలో నించుమించు తుల్యరూపమై 

యుండుటం జెసి “కవులు కల్పనములశకై యళీకముగా నిట్లు వ ర్రించుట 

యాచారి'మను భావము పారకులకు నాటుకొనును. ఇట్టి యస్వాభానిక 

వరనములవల నాయా పా్యతముల రూవరేఖ గోచరించుట మాతము కల = 
వే న్ గా 
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నాయికా నాయకుల సౌందర్య వర్ణనము విషయమున సూగనార్యుని 

పద్దతి మిక్కిలి విభిన్నము. కలభాపిణీముణిక ౦ధరు లొకరినొకరు _పేమించుట 

మాత మేత| దూప వె భవమునకుం (బయోజన మయి యుండునెడ సూరకపి 

త ద్వూర్శినము నువేకించినచే నాతని నంతగా న్తుతింపము గానీ యిచటి 

సందర్భ మంతమాతమే కాదు. ఈ నాయికా సౌందర్యమునకు. (బధాన 

కథతోడి సంబంధము మిక్కిలి గాఢ మనక తీఅదు. ఈమె సౌందర్య మనితర 

సాధారణమే కానియెడ నీ కథాభాగములో మూడు వంతులకు న్వ్ 

చెప్పవలసియుండును. ఒక్క సౌందర్య మె కాక యీమె గానకళా (పాపి 

అాాదులు కూడ నిందు; (బధఛాన కథాంగములు. చూడుడు : 

“పదిలముగ నిర్విపతా 

భ్యుదయ మహారాజ్యలక్మి వొందున్ వళతన్ 

నదమల రూప నుగానా 

స్పద వారవధూటి నిచట బలిగా నిడినన్ ” 

(5.120.) 

అని మృగం ద వావానా శిలాశాసనము. _ ఇట్టి వధూటితై సామాన్య 

దృష్టి. శ్రవణములతో గాక దూరదృష్టి. దూర శవణములతో. (బపంచము 

నంతను గాలింప6గా శాసన లవణములకు సర్వథా తగియున్నది కలభాప. 

ణియే యని మణి న్తంభునికి నిర్ణయ మేర్చడినది. అట్టి నిర్ణయము లేకున్నచో 

నాకం డామ నంతటి |పయత్నముతో శ క్షియాలయమునక ( గొనిపోవు 

టయే తటస్థింపదు. ఆలయమున శేగినచో నీమె మణికంధరు తపోవనము 

వేరుటగాని, యచటి రంభా నలకూబరుల 'తాజుమాటులుగాని, యు తర 

కథకు మూలము లగు బలివిథధానాదులు గాని యెంతమా[తమును (బస క్త 

ములి యుం జెడివి కావు. అనయాం౭ గలభాపి.ణ సౌందర్యమును, గానకళా 

నె పుణియు లోకో తరములు గాకున్నచే నీమె ద్వారకను విడుచుటయే 

సంభవింపదు గాన నంతకు చాటి యీ కథ రేఖామా [త మయిన నవ్వలికి 

సాగియుండదన్న మాట, ఇంత గాఢతర మగు కథానుబంధముగల యీ 

సౌందర్యాదులను మన సూరకవి పట్టుమని పది పద్యములతో నైన వర్ణింప 
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డయ్యె. అందులకే యీతని నంతగా నుతించుట. ఇట్ విషయములకు 
— ఠి 

(బత్యక వర్ణన మీతనికి రుచింవకుున్నను గ ధేక చెళములును, గభా మూల 

ములు నగు నిట్టేవి యవళ్య నిరూనణీయము లగుటవేం బాత (పసంగములలో 

నిమిడ్చి మనకు గోచరింప6 'జేయుటలో నీతని కెళల మద్వితీయము.* 

వ వర్ణ నములందు. గథాంళ సూచనము: 

పుర వర్ణనము ఈత (డు ద్యారశాపుర స్వరూవము నూలముగా 

గోచరించుట కయి తద్వర్గనము నించుక స్పృశించియున్నాండు. పరిశీలించి 

నచో నందు, |బకృళాను బద్దము లగు నంశములు వెక్కులు సూచితము 

అగుట పొడ గట్టును. 1. రంభ కలవాము. ఏ, అకాలసంగమము. 8. చ్యారక 

లోని యయుపెవననమృద్ది . 4. మణిత (ప్రసంగము నను వాని కీ యితివృ త్తమున 

మిక్కిలి _పాముఖ్యము గలదు. ఆ | పాముఖ్యము నిట వివరించిన చో (గ్రంథ 

,వి నర మగును. 

సము దవర్ల నము | చతున్దాశ్వాన నందలిది! *.. ఈ వరననూన 
రు రు లు a ణం 

మనము పాటింపం దగిన ముఖ్యాంళ ములు రెండు గలవు, 

(10) ఆజఅవ యా శ్వాసమున నలఘు| వతు చరి తమున నాతని భార్యలు 

సము దమునం దిమింగలములచే6 (గసింపయిడి తిరిగి దాని కిరోరం|ధ మార్గ 

మున గగనమున శెగసి యొక విమానమునC |బవేశించిన కథాంశళము గలదు, 

తిమింగల శిరోరం[ధ వినిగ్గమము తప్ప నయ్యంగనలు జీవించుటకును, దరు 

వాతి చర్యలకును మార్గాంతరము లేదు. తిమింగిల శిరోరంధ పద్దతి 

సామాన్య జనా నుభవమునకు గోచరింపని దగుటచేం దత్కల్పన మసంభావ్య 

ముగ6 గొందణకు. దోంచునేమా యవి తజ్జంతు స్వరూపమును ముందుగా. 

చెలుపుటకుం గావలయు నీ నను దవర్షనమున నొక్క పద్యముననే కాక 

వరునగా శెండింటియందుం దిమింగల శిరోరం[ధ |పసంగమును దెచ్చి 

యున్నాండు. చాని కట్టి శిరోరంధ ముండుటయ కాక దానినుండ చిమ్మ 

బడిన యుదక మతివేగముతో గగనమున శెగయు నను నంశము గూడ 

నలఘు వత భార్యల విమాన [పా పికి నావళ్యక మె యున్నది. అట్టి "వేగ 
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మును సయితము బోధింవం దలణచియే “చిమ్మెడు చిమ్మ[గోవి నీరనన్' 

అనియు, “భోగి యుస్స్నురనం దన పడ గాతెనో యనంగి అనియు నవిశేష 

ముగా? బలుకుచున్నా (డు. 

/ (2) మున్ముందు మణి_న్హంభునికి వివరీతరశతేచ్చ గలుగుటయు, నా 
సందర్భమున నా దంపతుల (స్రీ పురువ రూవములు సయితము వ్యత్య న్తము 

అ గుటంయయు 6, (గమమున "వారికి (6 గళా పూర్ణు( డుదయించుటయు నిరూవింప. 

బడును. శ క్యాలయమున. విరక్తుడుగా నగపడుచున్న యీ జోగికి నొక్క 
మాటుగా నంగమాభిలాషయు నందును (స్రీ త్వాథఖినయ వాం ఛయు వాశఠా 

త్రుగ6.గలిగిన వన్న చోం వాఠకులు విస్మయ వడుదురు. ఆకస్మీకముగ మన 
నున కంతటి మార్పు గలుగుట సం భావ్యమా యని శంకింతురు. అట్టి 

శంకలకు? చావు లేకుండ సము|దవర్గన |పనంగమున సిద్దుని చి త్తవి కారము 

లకు (గమవరిణామమును జూపుచున్నాడు. 

తొలుత గగనవివోరాభిలావము పొడమిన కణమునశే యాతని 

మానసము వినోదములపయి నించుక | వాలిన దని తలంపవచ్చును. అట్టి 

మనసుతో. [బియురాలిని 'జెంతనిడుకొని గగనమున( బోవుచు దిగువను మవో 

సము దమును జూచుట తటస్థించెను. అమేయ మగు దాని మనోజ్ఞ కముచే 

నాతని మానసమున మజఖజింత యు ల్లాసము జసించినది, అపుడు తిమంగిల 

శిరోరం(ధ మార్గమున నిర్ణమించు జలధార లగవడలగ నము దుండు తన 

(పియురా లగు మందచాకినిపెని బరివోసమున తై చిమ్మన గోవితో నీరు చిమ్ము 

చున్నటులు తన భార్యతో బలుకుచున్నా (డు. అనగా నిప్పటికి దంపతులు 

జల కీడలాడు వినోద మాతని మననునకు( చాకిన దన్నమాట. | క్రమముగా 

“జొర్వము పేరి, “వికచాచ్చానని అను పద్యములలో 'ఈపరమోధి సుపర్వ 

సింధువును గౌంగిటం జేర్పం గడంగు కైవడిన్” అనియు,  “ఈపయోధి” 

“చూచరింపల గడంగున్ దివ్యాసగా శ్రే షమున్” అనియు. నొత. డాడిన 

పలుకులం బట్టి యాద్భకళ్య మాతనికి నాలింగనాభిలాషము నొదవించె నని 

యూహింప6 దగును. అనంతరము “*ఉదకిము (గోల | వాలెడు ప యోదో 

మును బరికింపంగా6 దన |పియురాలి పొరువశేళీ వినోదమువె నాతని మనము 
లగ్న మైనటు లూహింపవ వలయును, 
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ఇటు లీ వర్గ నమున నాతని శృం గారథావముల యు, దేకము సోపాన 

(క్రమమున. జగావంబడిన ట్లూహొం॥ వలయును. పయిరీతిని గంటి కగపడిన 

వాని కెల్ల శృంగార సమన్వయము సేయుచు బలికిన సరసో క్రుల ఫలితముగా 

“కోనులి లజావ నత ముఖి యగుటయు, నాతండు “తద్విలనన జృంఖిత 

కుసుమశర వళంవదు( డగుటయు దుదిపద్యమున విశదమగుచునే యున్నది. 

ఈ అఎద్యమును బట్టియే యీ శతావున మణి నంభుని రాగాంకుర మునకు 

గమాభివ్భ ది సూనిత మగుట కవి కభి| సేత మని దృఢముగా నిశృయింవః 

వచ్చును, 

“వ రీతిని వరనములందు6 గూడ నసమజుపాటు లేక కశాంశ మును 
యా ల 

(సూచించుట కడుంగడు రమణీయము. ఈ యవ ధాన మనన్య లభ్యము, ఇంక 

మూ6డవ మార్గము. 

లి. ఒక కథలో నితర కథాంశ సంధానము : 

అచ్చటచ్చట సంధానింగంబడిన యంశములు కొన్ని యు తర కథాం 

శోబ ప శ్రీకి సాధనము లఅలగుటంజేసి య త్యావళ్యక ము లయి యముండును. 

అయ్యవి సాధనములుగ నుపయోగింపంబడిన పిమ్మట. గాని తొలుత వాని 

| బావఎఖ్యము మనము గు ర్రింపనే లేము. అవి యేదో చిల్ల ర విషయము 

అనునట్లు తొలుత మనకుం "దోంపించి కథ సాగినకొలంది వాని (పాముఖ్య 

మును బయట బెట్ట మనలను విస్మయ పఠలిచుట నూరకవి చాతుర్యము 

అట్టి వాస్( గొన్నిటి నిక బరామర్శింతము. 

సుముఖాన త్తి సత్యవచనత :.మృ 7౦, ద వాహాన యొద్ద నేరీతి నయిన 

చవాత్యాగ మొనరించు వృద్దులకు జరమతణమున. గలిగిన కోరిక శాళ షత 

ముగ సిద్ధించు నమట శాసనలిఖితము. మరణ సమయమున నసుముఖాన త్రి 

చి త్రమునకు రవంతయు నిశ్చలత లేకపోయినది. ఆ దళలో నామె వాద 

యము భయ |[భాంత మై కరుణో త్రరంగిత మై కలభాషిణీ రతుణాకులితము 

కావలసివచ్చినది. ఆ తొ|టుపాటులో నేడే నొక కోరికను దాను సాధించు 

కొనవచ్చు నను సావనవిధానాంశ మామె చి త్తమునకు( దగిలియేయుండదు. 
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ఆ సమయమున 6 గలభాపిణిని బత్యిచ్చుటకు సన్నద్దు( డె యున్న సెద్దున్ 

ఘోరకృత్యము వారింపంబూని దేవిపై నొట్టు వెట్టి “ఈ ళసధదము నుల్ల ౦ఘించి 

నచో నీ కార్యము విద్దింసదు సుమీ” అని సీద్దుని నదలించుచు “తల్లి; నన్ను 
సత్యవ చనం గావింపుమీ* అని చేవిని _వార్ధంచినది, అనయా “దేవీ: వీనికిం 

గార్యనిద్ది య గఠిగింపరాదు నుమా :' అని యింత మూత మే యామె పార్గ 

నోద్దేశ్యము, ఐనను శిలాకరములు తస్పరాదు గావున జరమకాల కాంక్షీత 

మగు సత్యవచనత శాశ్వత మై యామెకు సి ద్దించినది. దానిని చాను గోరి 

నటులు గాని, యది సీద్ధించినటులు గాని యామె మెటు(గనే యెటుంగదు. 
అది వయత్న పూర్వక మగు కోరిక గాక తాత్కాలిక (ప్రసంగ మాత 

సంబద్ద మగుటచే నా కోరిక విషయమును నాపిమ్మటం గూడ నామె యెటు+ 

గుట కవకాశము లేదు. ఆ సత్యవచనత్వ మామెకు శాళ్వత మెనట్లును, 

_స్పంభుల (స్త్రీ పురుషత్వ విసర్యయమున( చెట తెల్టిమగును, 

దూరము పరికించినచో నతర్కితముగా నీమెకు సిద్ధించిన యీ సత్య 
వచనతకు నితివృ త్తమునం గొండంత (ప్రయోజనము గలదు. ఈమె సత్య 

వచనయే గాకున్నచో నీ |గంథమున సరన్వతి అనత్యవచన కాకతీజుదు. 
భార రాకు గర్భము గాకుండ భర్తకు వర మిచ్చినది. నుతు( డుదయించునట్లు 

భార్యకు వర మొసంగినది. గర్భ మే లేకుండం బు తోదయము గలుగు నింద 
జాలము సూరనార్యు(6 డెట్లు పన్నునా యని యిది తెలునంత దనుక నెంతో 

వేగిర పాటున నూంగు లాడుదుము. మనకే కాదు _ (శ్రీ శెలమున స్వభావ 
సిద్దునికిని నిదే జిజ్ఞాస కలిగినది. అతండు నుగా| త్రీ శాలీన వృత్తాంతము మణి 

కోంధరుని వలన విని, శారచాచేవి వీరి కిచ్చిన విరుద్ద వరము లెట్లు ఫలితము 

లగునో యని యొకింత చింతించి, యవి యట్ల టీ సఫలంబులు గాకమానవుగా 

యని సరివెట్టుకొన్నా( డంట. ఆ తావు పరికింపుండు (5-188). ఈ సంద 

ర్భమున మణ్ెక్క_మాట మనము జ్ఞాపిక చెచ్చుకొనవలయును. 

సరస్వతీ చతుర్ముఖుల విలాస (పసంగమున శారదా కోపోపశాంతి 

కయి చతుర్ముఖుండు చమత్కారముగ నప్పటి తమ చర్యల నే “అనగా 
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వనంగా నొకరాిజని కధగా (గుచ్చి చెప్పుచు నా "రాజునకు.6 దండి సుము 

ఖాస త్తి యనియు 6, దల్లి మణ్ స్తంభ, డనియు6 బలికియున్నాండు. ఈ 

'తాలుమాటలు ఎలుకులతోనే శారద కోవము చల్లారనది, కథయంతయు 

ముగిసిన పిమ్మట మరలం ద|త్పసంగము లళర నింతటితో నంతరింపక 

యిదంతయు భూలోకమున నిటులే జరుగం గలదని యాత6 డని యుండెను. 

“అనిన సరస్వతి యద్భుతం బంది యొక్కింత విచారించి కాంతు“ 

జూచి యారాజునకు నుముఖాన_తి యనునది తం| డియు మల్ మణి సంభ 

నాము డనువాండు దల్లియు నయ్యెద ర” ఆని యడిగినది. “ఆందేమి 

సంశయం బదియు నీదు చెప్తా విశేషంబువేతన కాగలదు” అని |జహ్మబదులు 

పలికినా(డు, ఆ తబ్బిబ్బు నీ వల్ల నే జరుగువను వలుకునం చెంతో వేషము 

గలదు. శారదాదేవి నుగా|తీశాలీనులకు విరుద్రవరము లొసంయట వల్లనే 

కదా మణి స్తంభ సుముఖాసత్తుల రూపవ్యత్యయ మావళ్యక మయినది. ఇది 

లేకున్న శారదా వరములు ఫలితము అగుటకు మాళ్లాంతరము గానరాదు, 

ఈ రూప వ్యత్య్యయమునకు సుమ ఖాన లి సళ్యవ చనత యే సాధన మయినది 

'ఎటులందురా? 

కొంతతడవు గగన సంచారము గావించి మణి సంభ సుముఖాన త్తు 

లొక వనము వేరినారు, ఆందు మణి నంభుండు “ఓ యతివ నీవు పుతుషుండవు 

గమ్ము నారీత్వమును భబింతు నే” ననుచు విపరీత రకేచ్చతోం బలికెను. 

సుముఖాన త్తియు 

“ప్ర్రీత్వము నివొందుము పురు 

పషత్వము సే దాల్లునని నిజ పియు( బలి కెన్ 

సత్వరత నట వారల 
aa 

(స్ర్రీత్వము పురుషత్వము విపరీతము లయ్యున్ ”. 

ఈ సందర్భమున కళాపూర్జు, డుదయించినా(డు. శారదావరములా 

ఫలము అయినవి, ఇంత (ప్రయోజనము గల యీ సత్యపచనతను నెంత 

౭9 ౬ 
గూఢముగా6 | బసంగోచచితముగా, ననాయానముగా సంశానించి 
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యున్నాండో పరికింపుండు. (క్రీపురువ రూపములు లాజుమా అగు చాంక, 

మనకేగాదు ఆ సుముఖాన తికి. గూడ6 చెలియదాయె! చాతుర్య మన్న 

నిటు లుండ వలయును. 

కవి స్పష్టపరపకున్నన్ను నీ సత్యవచనతా పరామర్శము గల మరికొన్ని 

తావులు మనము గుజుతింప వచ్చును. మణికంధరుండు కలభాషిణిని బలి 

యిచ్చు సమయమున నుముఖాన త్తి తనకు (బ్రణమిల్ల వచ్చిన కలభాపీణితో 

“మన నెమ్మనంబుల కూర్చి యింతటన పోయెనే: మీదట నైన నీ పతియు 

నీవు. గోరినట్లు మమ్ముగురు* భావంబు నడపుకొనియెదరు ..... పరమ పతి 

(వతలె వెలయుము రాజ్య] వె భవానుభవం బం తె వర్తి ల్ల గ నలరుచు( 

బోవుండు మము! బోంట్ల వీవిభుండును నీవున్ .... .... 2ెండ్రి కి బోవునట్లు 

గన్పట్టుచు నున్న దాన వతిభవ్య వికాళము నుబ్బు చూడ నిన్షట్టిగ నెన్న దేవతవొ 

గాక నరాంగనవే మృగౌకణా!” ఆని పలికియున్న ది. ఈ పలుకులెల్ల ౯ దత్కా 

లపుం (బసంగమునకు మాత మనుగతము లగుచున్నటులు గోచరించుచున్నను 

నివి యన్నియు. గణా భాగము లందు యధార్థము లై డవ ర్తిల్లుట పరికింప( 

దగును. 1. కలభాపిణి నిజమునకు నరాంగన గాక దేవలోక వాసినియగు 

శుకాంగన కదా! 2, ఈ బలి విధానమున శరీరము వీడిన పిదప గలభాపిణి 

గావింపనున్న (పథానకృత్యము క ళాపూర్జుని బెండి యా డుటయ గదా: 

లే. తదుపరి రాజ్య వై భవము సిద్దంబగచా! 4. తమతోడి సంబంధ మింతటి 

తోన యంతరింవక యనంతర జననమున+ గళా పూర్ణ మధురలాలనలు తమకు. 

గొడుకు గోడలు నె తమ్ము గురుభావమున నారాధించుట యు! 

దప్పదు కదా: 

ఇటు లీమాటలు సత్యము అగునని సుముఖాన తికి చెలియదు. కల 

భాషిణియు నెటు(గదు. ఇెంతనున్న మణి స్తంభ మణికంధరులును నెలుంగరు. 
కవి యొక్క-(డు మాత మెలు(గును. పర్యవసాన మారసిన పిమ్మట జదు 
వరులు తమంత. చామే యొజులగవలయు. గాని సూచనామా[త మయిన 

గావింప(డు, అదే యాతని కున్న కొంలు తనము; ఈ రీతిగా నీతండు సంఘ 
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టించిన యంళ ములు పక్కుగలవు, వాసిసెల్ల నిట్లు నివరించుట (గంథవి_న్హర 

హాతువు, * 

ఇంతదనుక మనము పరిశీలించిన యంశముల బట్ట కథాంశనంఘటన 

మున నూరనార్యుని దృష్టి యెంత నూవ్మ మో, యెంత నిశ్చృలమో తేట 

'తెల్లము గాక మానదు, ఇంత యేల? ఈతండు తన పాతములకు నామ 

కల్చ్పనము చేయుటలో సయిత మిట్టి దృష్టిని విడిచి యుండలేదు. | బవ్మానర 

స్వతుల విలాసకథలోని సంజ్ఞ లే కళా పూర్ణ కథలోని పాతముల కుండవలసిన 

నిర్భంధ మున్నను నాయా పా|తముల [పత్యేక కథాఖాగము లంరలి | పథా 

నాంళ ముల స్ఫురింపలజయు నామ కల్చ్పనము వేయయారలిగిన యీ మేధావి 

నెంతని పొగడం గలము? మణి సంభుండు నుముఖాన శ్రి, కశాపూర్ల్గు(డు, 

మధురలాలన, మదాశయు(డు,స త్త్వదాత్ముండు, మున్నగు చామ్భేయముల 

సార్దకత యెట్టిదో, కథాంశ స్ఫోరకత యెట్టిదో, దానిని మనము గుఖు 

తింతుమో లేదో యని యాయానామముల యర్హ ములు వివరిం చుటలో 

నాతని మెలకువ యెట్టిదో, తానే వివరించుట తగదని వానినెల్లను చా|త 

ములచే నిర్వచంప( చేసిన లాలిత్య 'మెట్టిదో యా నిర్వచనములు పైన 

నులె కోకరణోచితము లగునట్లు గావించిన చాతుర్య మెట్టిదో దూరముగా? 

బగికింపుండు. కలభాపిణి, మధురలాలన యనుౌేరులు (1-129, 7-86) 

లలో నిర్వచింపంబడినవి. వానిలో నింకను నర్జ విశేషము గోచరించును. చిలు 

కయే కలభాషిణి, యదే మధురలాలన యని యావ్య కుల యైక్యమును నిట! 

గూడ న్ఫురింపంజీయ నూరకవి యుత్సహించి యుండునేమో! ముద్దుపలు 

కులు గలది, మధురఫలము లాసించునది యను నర్ణను లాౌెరులందు 

స్ఫురింప గలవు. ఊహింవుండు! 

కథనుజట్టి పా[త ములకు నామములు కల్పించియుండునా, విలాసక థా 

సిద్దములు గావున నామములను బట్టి కథాంశములు కల్పించి యుండునా 

అనిపించును. కళా పూర్ణకథకు శిర చావిలాసకథ మూల మని గంథమునం 

'దేలియున్నది. కాని తొలుత నే కళా పూర్ణ కథ నల్లుకొని, యందలి యవాంతర 

కథాంశములకు6 దగియుండు పేరులు పా్యతమ*ల కమర్చుకొని యావిమ్మట 
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వీని కనురూపముగ విలాన కథాభాగములు కుదుర్చుకొని యదియె మూల 

మని తిరుగ వె చి యుండునా యని యొక సందెహము, పోనిండు. చెట్లు 

ముందా పిత్తు ముందా యని యీ తీజని శంకలు మన ఆందులకు? అసా 

ధారణ కథాసంవిధాన చాతురి మెజయించినాండు. అద్వితీయ మగు (గ్రంథ 

రాజము వెలయిం చినా డు, కళా పూర్ణోదయ మని నామకరణము గావించి 

పూర్ణ చం దోదయము వోలె మీదికి యాహ్లాదజనకము కాగలదని సూచించి 

నా(డు. కవితా కళా స్వరూపము పూర్ణముగ దీనితోనే యుదయంబు 

గాంచిన దను భావము సయితము |పబంధ నామముననే పదిలపజిచినా6డు. 

త నివిదీఅం జదివి చదివి, “నవలలు చిన్నలు వన్నెమీఅ, నాటకరీతులు తేట 

పేడ (6 (బబంధమ్ముు నిబంధించి, మూండు ళ తాట్టుల ముందటినా.జే యిట్టి 

కవిళాశిల్బ్పము నెట్టు చూ. 6గలిగితివోయీ!” యని సంభావించుచు సంత 

సించుట మన కర్తవ్యము. 

శిల్పమన్నతోడ నే మజొక్కమాట జ్ఞ ప్తికి దగులుచున్నది. యమునా 

తీరమున బృం దావనమున చెవాలయమునందు ను గహు(డు మణివోరము 

మఖజశచి యుండెను. ఆ మణచుట వల్ల నే యెన్నియోా వింతలు, విశీషములు 

నుస్పతిల్లి నవి: అచటి మఅపునకు నిమి త్రము యతీం|దుని శాపము. దానికి( 

గారణము యతీం[దుని మనోవ్యధ. దానికి నిమిత్తము నుగహుని పరి 

వోసము, చానికి మూలము యతీందుని దేవాలయ ద్వారదెళ ప్రతిమా 

లింగనము, దానికి పాతువు పతిమారామణియకము. ఈ రీతిని గార్య కారణ 

కలొపను నల్లుకొనుచు. దన కథాకల్పనా కృత్యము ఛాసు నిర్వహించు 

కొనుచు నా (పసంగమున ఏనాడో విరకు ( డయి నారాయణ స్మరణతో 

గాలము గడుపుచున్న యా సన్నా్యసిని సైతము ముగ్దునిం గావించి 

కామ వికారాయత్తుని( జేయజాలిన యా |పతిమా రామణీయకము మనకు 

చెలువుచు భారతీయ |పొచీన శిల్పకళోన్నతి నెంత "మెల(కువతోం బరా 

మర్శించు చున్నా(డో పరికింపుండు. 

“ఆ యతీళ్వరుం డంత నతిరమ్య మైన యా 

లెప్పంపుం బూంబోడి యొప్పుచూచి 
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భళిర ! శిల్ప్సికులేం[ద : (బహ్మాను మీంి క 

పగిదిం జేసితి యో (పతిమ ననుచు( 

దనమది6 గడుమెచ్చి తల యూంచుచును నిట్టి 

పడంతులు గలరొకో పుడమి ననుచు 

నిట్టిది సన్న్యాసి నీక్షింపల దగదని 

మారోన్టము వెట్టుచు మణీయు మజీయు 

నిచ్చ (గమ్మణC జూచుచు నేమి చెప్ప 

నేతను వికృతి! లోనయ్యె” 

(8-169) 
తీ 

ఉం అంత నె, మ్మనమునం బట్ట లేక (పతీమన్ విగియార 

(B-2T1 
7 

ఇచటి యీ చర్యవలన వ్యక్త మయినటు లా _పతిమ చక్కాందన 

మెన్ని పద్యముల వ రిం చినను గోచరించునేమో యోజింపు(డు. రవ్యంత 

యవకాళములోం. బగోతభంగిని యధాలాభముగ భారతశిల్పము నెంతగా 

సంశ్రావించినాండో పరికీలింపుండు. ఇట్టి మెలకువ లన్ని తావులనో యుండును. 

ఆ దృష్టి. సర్వతోముఖము. జి చిత్యలాలిత ము, కథాంశములందు। "ఉక్కు 
లజ 

చెదరని యవభానము చూపుచు నడుమ నడుమ నిట్ట యంశములందు సయి 

తము సూత్ముద్భ షి. చెప్పించుట యీతనికే చెలి నది, ఒక్కటి చూడుడు. 
శి aa 

ఆనాడు ద్నారఆజావరిసరమున రంభానలకూబరులు తమ విమానము నుండి 

నారదుని గలభాషిణి యేలదోంటలోనికి డించిన పిమ్మట నెదుట గాన్నించు 

వాను దేవుని పౌసాద రాజంబునకు రోంభానలకూబరుల చెం జేతులె త్తి (మొక్కిం 

పకుండ వారి విమానమును బోవనిచ్చినవాండు కాడు. ఎంత సూత్ముమున 

నెంత టి యౌచిత్యమును, నెట్టి స్వాథావీకతను వెల్ల డించినా(డో 

కను౧గొనుండు. . 
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ఈ -వ్యాసమునందు6 జూసంబడిన తావులందేకాక యితర స్థలము 

లందును సూరనార్యునీ కౌశలమును, సూవ్యదృష్టిని, నింకను నితర విశేష 

ఘులను సవిమగ్శముగా( బరికించి యా కవీత ల్ల జుని [న తిభా వె భవమును 

నీతోధికముగా బయలు పటుప6 జాలినయొడ మనము కృతజ్ఞు ల మగుదుము, 

అత (డు కృతాగ్గు( డగును, 

* ఇట్టి చుక్కలున్న చేటులందు వ్యాసమును సంకేపించుట కె 

కొంత భాగము వదలుట యునది. సంకలన కర, 



ఉం ల రి త —_ క 
కసుచ త్ర భ్ ww ఆ 

వసుచర్శితము ఆం!'ధమున నొక విలవణమెవ | రై కావ్యము. “వచో 

కావ్యములలో" రానికి (పత్యేక నె నానమున్న ది. - రామరాజభూపణుండు చానుని 

(వాసిన నాటనుండి సంస్కృత కవుల "కాలి కెంత కుంటువ 2 ననే 
చెప్పవ లెను, శ శో బ్ర శాసను(డు భామోంత రిక కణముతోవే రూం దయకు శ్రీకా 

రము చుట్టి నా(డు. నాటనుండి కవులందబు యచ్య చా చడ ఇసక యని 

యా మార్షమున'న యనుసరకించి5. కెౌెందలణు సీర్వాణము నుండి లు ప్? 

కొని “తమది కెంత, తాళ్ళపాక వారిద్రె కొంతగాి కచ సాగంచి:. ఊఈ 

పద్దతులలో తెలుగువారి నామ్మంతయుం దమశుండి యెజవు దోక్కెన్న డే 

7౧చా యను భావము సంస్కృత కవులలో నాటుకొని పోడు. ఉన 
TI, qm 

భాషలలోని తటుగు మెటుగులను దఅచి చూచిన యుదందుండు విసా 
టు 

భౌముండు.. అంతటి ఎనితొగూడ సంస్కృత పండితులు “నీడు, ము, 

వు, లు” నీవు దీసికొని మానై షధమును మాకి “మృ్మన్నారంట:”ొ ఆం వ 

భాబామయ మెన కావ్యము = అయోమయ విభూషణ మకు తలపు నాటి 

సతి గ్ర్వాణ కవికి నుండిన దే, ఒకసారి విదనానూతుంల కడ నీ | సావనయే 

రాగా = వారు “సంస్క తార ణ్య సంచార విద్వస్థ తథ శఛృంఖలం” అసి 

బదులిచ్చి యా సండితుని ముఖభంగ మొనర్చి రంటః ఈ లెనయటలో నిధి 

"కారవు న్యాయముగ చెద్దనల కంశు - భట్టు=కా రి కిక్కువ యేసూ నని 

నా తలంపు. వనుచరిత దల యెత్తుటతొం _ చెనుగువారికిం గొంత యాశ్వ్యా 

సము గలిగినది. తమ గొప్పలు చెప్పి కొనుట వదలిపెట్టి, సంస్కృత 

కవులు దానిని (శవ్య కావ్యము గను, దృశ్య కావ్యముగను ననువదించుకొని5, 

ఆనంద గజపతి వంటి రసిక (వభువుల కెల్వుకూటనులలో పండితుల (పజ్జ 

కది నికపోవల మయ్యెను. (ప్రఖ్యాత కవి పండితుడు అప్పయ దితీతుల 

శిష్యుడు కాళహాన్టికవి వసుచరి[తమును [శవ్యకావ్యముగ ననువదించ్చి 
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నొాండు. "పీఏనూరడి” యను కవి_చానినె నాటకముగ వెలయిం చెను. "పెరెండును 

సంస్కృతమున సాగిన యకువావములు. వనుచరి[త సభాగ్య మంతటితో 

చాగిలేదు. “అంబల అడు మయ్యర్ " అను తఉమిళకవి దానిని తమిళమున 

కనువదించినాండు. లమ్మీశుందు నన్నిడమున (భోఢుండైన కవి. అతడు 

జెమిని భారతమును రచించెను. చాని నిండ వనుచరి[త్ర ఛాయ లున్నవి. 

(పొచీన కావ్యములలో వసుచరె త కున్సన్ని భ్యాఖ్యలు మరి దేనికిని 

లేవు, శిషు కృష్ణమూ గారు సంగీత సాహిత్య ములయం దిసా ధారణ మెన 
రి అనే దా 

(జై గలవారు. వనుచర్శితకు వారి దొక వ్యాఖ్య యున్నది. దానిలో, 

వనుచరితలొ ని యుయే పద్యము నేయే రాగమున6 చాడవలెనో, సంప 

దాయమును సంతరించి, వారు చెల్చి5. కాని, యా వ్యాఖ్య నేటికిని 

ము దింప బడలేదు. ము దింపంబడునన్న యాశాయునులేదు. మొన్న మొన్నటి 

వణకు ముఖ్యముగ రాయలసీమలో, భిన్నరాగములలో, వసుచరి తలోని 

పద్యములను పట్పదుల వలె, ఏలల వలి జబాడుట వాడుకలో నుంజెను. 

తక్కిన యన్ని నుగుణములవలెనె, నేటికీ పద్దతియు నంతరించింది. “లలనా 
ళ్ళ 

జనాపాంగి యను పద్యమును ఎవరో వీణ వాయింకయగా చామ 

విన్నటు వ డయూడి గోపాలక్ళషయ్య గారు నాతో నొకసారి యన్న్నారు. 
cn (య £9 

రామరాజభూషణుడు _ సంగీత నాహిన్యముల లోతులు దడవి చూచిన 
శ జ బస” న. Se డ్రా న డా wD ళా న యిుద్భష్ట. శాలి, అత దక్కిడక్కడ దన వ్యమున వెల్రడించిన నం గేత శాస్త్ర 

రహాస్యములే యా విషయమును స్పృషము నెయును.. ఇప్పుడు (పచారమున 
ర్ 

నున్న వీణ రామరాజ భూషణు. డర్బ్పాటు చేనిన దే. అంతకు బూర్వ ముం 

డిన వీణ యివ్పటివలె లేదు. దాని సరల నొక్కౌక్క రాగమునకుం దగిన 

గ 

నచో వేరొక రాగము వాయించుటకు సాద్యమయ్యెడిది కాదు. ఈ విషయ 

మును మనుచరిత్రలో ఇద్దన స్పష్టముగ6 'జెప్పినాండు ఆ పద్య మిది : 
ఏ డు 

ట మర్చికొనవలసి యుండెను. ఓక రాగమునకు గుదిర్చిన సారె లశు యుండి 
౧౫ 

శా. “వాలారుం గొన గోళ్ళ నీ వలనతన్ వాయించుచో నాటకుకా 

మేళం బైన విపంచి నిన్న ముదలున్ నీ వంటమిం చేసి యా 

యాలాపంబ యవేళ( బల్కెడు దభా తాయాత వాతాహళతా 
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లోల త్తం తుల "ముళవింప గద వే లోలాకి చేశాటకిన్ 

మనుచరి తము. వ్,5 | 

నాటకరాగనునకు మెళగించిన మెట్ల మళగింపు దేశాశికిం బనికి రా 

ద(ట. దానికి. దం|తులను వేలుగా గుదుర్చవల యును. నటి వీణ యటిది 
గాదు. సారెలకు నియమిత మెన స్థానము) 'నేర్చాటు లేశ్చాటు చెయంబడినవి . 

(శుతి6 గుదిర్చి యేరాగ మెనను, నరక టకు మార్చక యే వాయింపవచ్చును. 

ఈ యమక నమరించినడి _ రామభాజభూవణుం6డే. “నంగిగ కళార వాన్య 
నిధి యని యాని విరుదు. ఇతను “భట్టుమూర్తి? సంగితమునకుం “వేసిన 

"నేవ యెంత లు ప్ర మైపోయెవో ' నాటీ కవులు కా వ్యాప వివేచనాప 'ద్దతులు 

మాగమే గాదు. ఇతర కళలను గూడ ముఖ్యముగ సంగితమును "వారు 

శాధించుచుండిగి. రాజులు సంగిన హహిశ్య క క్రోవి విదులు, అందుకు దగినౌు 
య 

కవుల కరాంగుళుమును వీకాల వి వింశ సొబగులు వోయెొడివి. దీనితోపాటు 

శిల్పము, నాట్యము గూడ వారి “సాము గరిడి లు. అందులోను _ రామ 

రాజభూషణు(డు . తన యధభిమానముకు సంగీతనునం బే ఎక్కువగ నుంచి 

కోన, టునా ది. ఎట్లున్న 

వనుచరి, తమున వంగీక రహన్యముల నెన్నిటినో రామరాజభూవ 

అడు వె లడించె నంటిమి. ఆ వె _లడించుటలో 6 గూడ  నెంగయా చమ 

ఈ్యారము గం జె్పను. చమర్క్భతి యశని కొక |వశ్యకగుణము. ఆది 
లేవిది శోభ యుండదని యాతని సిధాంతను. చమత్కారము మాత్రమే 

వాలదు. అది “రసోదంచిశము ను గావలెను. కనుకనే “నకలకళా సం సేవ్యం 

బగు నొక మవో కావ్యంబు రసోదంచిక చమ్మత్కియా కల్పనా కల్చ 

భవ్యంబుగా” సంత రిం“( బూనినా(డు, 

శబార చమ త్కారములకు న నుఖ్యముగా శబ చమ త్కార ములకు 
టట యు 

వను చరితము పుట్టవంటిది. (పతి వద్యమందును - ఈ గుణము “నేనున్నా” 
[ర 

ననును, దానికి దగినటు _ అనేక నిఘంటువు లాతని జివో! గమున నాట్య 
౧౦ ( 

మాడు చుండినవి. ఇంతటి కల్ల చి తములు గల కావ్య మింకొకటి మనకు 

( 21 
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గానరాదు. తగువాతివా రెందరో యతని ననుకరింపం జూచిరి, కానీ, వారి 

|పయత్న ములు రకికి రాలేదు. పధానముగ "రామరాజఖభూవణు 6 డాదరించి 

నది శేష ప పష యున్నక్షు తోవదు. (ప్రోక్ళతార్థ మున "కమెైన యడ్డు దగిలిన గదా 

మునకు దాని జోలి. 2 అట్టిది మందున కెన నాత నియందు గకరాదు. చెయా 

నొకౌొంక్క చోట _ శేష యున్న దేమో నని పవనిగటికొని వెదుకవలసి యుం 
గా లు 

డును. దాని నింత సపహాజనుందరముగ6౬ బోషించిన వా! డాంధ సాహిత్య 

మున మరి యొక్కండు లేండు కింది సద్యము బరికింవుండు : 

“భావం బక్కడ లేక వృ నియమాపాయంబు జింతింప ౩౦ 

దేవ రించి, పదార్థ నవంచనలవే దిపించి ఇరా ర్థాళి సం 

భావింపం గుకవి (పణేతకృతి సామాన్యాకృతీం బూని, 

చె వన్నె ల్పచరింప దాని దిలకింపం బోరు ధీరో త్ర 
"= 
ముల్”. 

వేశ్య శెట్టి యవగుణము లుండునో, గుకవి (వణీతకృతికి గూడ నట్టివే 

యుండునట : ఇందలి నష చాల నుందరిమైంది. పద్యమును జదువు నప్పుడు 

మనకు శ్లేష యున్న దను భావమే తట్టదు. కారణము అందలి పద సామ[గ 

శేషశకై వెదకి తెచ్చినది గాదు. “రసపార రవళ్యమున శయ్య్యకుం దనంవం చా 

వచ్చిన నాయిక వలె” తనంత చా వచ్చి కుదురుకొ న్నది. 

సంస్కృత మున భట్టుభాణుల పలుక బడి యింతింతగాదు. “బాణో 

చ్చిషప్టిం జగత్భ్సర షం” అని పండితు లాయనకు (బప రథమును బట్ట బటిరి. అత (6డు 

దడవి చూడని విషయమ లేదు. వా గవి యా మనన్వీని వలచినది. అతని 

కనుసన్నల నాడినది. అతని తరువాత సంన్సృతమున నంతటివాండు పుట్టలేదు 

అశ్లే, తెలుంగునకు భట్టుయో ర్ల, ఛాషతో నాత. డాడినది యాట. పాడినది 

పాట, అతని నోట నేమాట వెడలినను _ నందొక శేష - యొక వెచ్చితి 

నవ్వుచుండుమ. ఈ పద్యమును దిలకింపుండు ! 

మ. “అరిగా బంచమ మేవగించి నవలా ల వ్వేళ హిందోళ వె 

ఖరి సూపం వికజాత మాత్మరవభంగ వ్వ్యాకులం బై వనీ 

ధర నాలంబిత పల్రవ్యవత విధుల్ చొల్బం దదీయధ్యనిన్ 
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సరిగా ఇ కొనియిన్ వసంతము మవో సంపూర్ణ భావోన్నతి౯.” 

శిశిర వవంతముల సంధికాలము వచ్చినది. అప్పుడు యువతులు 

హిందోళ రాగము నాలపించిరి ఆ రాగమునకు( బంచమన్వరము వర్ష్యము 

విఠకములకు( బంచమనస్వర మే బాణము. అది లేని హిందోళ వాని చెవులకు 

వే కెనది. ఎటులై నను_-నాజవ్వనుల నంగీతములో-చాము స్థానము సంపా 

దించుకొనవల నను కొన్ని. అడవులలో. జిగుళ్ళు మేయుచు (వతముపట్టినవి 

వాని తపస్సు పండినట్లు వసంతము వచ్చెను. ఇక నే మున్నది * కలకంఠ 

నాదములతో కకుబంతములు మాజు | మోగినవి, కలకంఠులు వల్లకులు 

'మేళవించి.వనంత రాగము  నాలపించికి, ఆ రాగము-పికధ్వనిని గూడ_ 

దనలో  గలిపికొని_తన యుదారతను |బకటించెనంట ! వసంతము పాడవ 

రాగము. కాని, రామరాజభూవణుని మతమున నది సంవూర్ణ రాగమమో; 

సంగిత క శారవాస్యనిధి సిద్దాంతము నందుకొనీయే తరువాత విద్వాంనులు_ 

“చ్యుతఒంచమము” చానిలో నుపయోగించి. ఇక్కడ కవి సూచించిన 

సంగీత సం దాయ మట్లుండ (గా- “అరిగా_సరిగా” నన్న పద ములలో_మరి 

కొంత చమత్కార మున్నది. ఆ (స్ర్రీలు-పంచమము “నరిగా”చేవగించిర 6ట! 

అనంగా-ళ  తువుగా నన్నయర్హ ము స్పష్ట మ. బుషభస్వర వర్ష్యముగా ననియు 

నర్థాంతరము. హిందోశమునందు _ వంచమముతో. చాటు బుషభమును 

వర్య మే. వసంతము పంచమమును “సరిగా” స్వీకరించెను. అన(గా-చారో 

హాణమున షడ్డ-బుషభ- గాంధార యుక్తముగా ననుట 1 ఇది రామరాజ 

భూవషణు(డు జూపిన చమత్కారము, 

ఒక్క్కాక్కచోట చా నుపయోగించు మాటలలో. నేదో నిగూడ మగు 

భావమును బొదిగి.యా మాటల శెక్క_డనో సంబంధము నాత(డు గల్పిం 

చును. పాఠకుల కండేదో యర్హిలు చాగి యున్నట్లు స్ఫూ_్ట్కి రాదు. 

శజచి తజచి లోతునకుం బోయిన. గాని-చాని గుట్టు తెలియదు. మచ్చున 

కొకటి పరికింతము. 

వనురాజు కోలావాల పర్వత మునకు_విధారింపం బోయినా(డు. ఆ 

గరికందదము నుండి మధురగానము వినవచ్చినది. ఆంత కమ్మగా నా కొండ 
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కోనలో. బాడుచున్న యువతు లెవ్వరో-_ తెలిసికొని రమ్మని _ నర్మసచివునిం 

బంపినా6డు. వాడా జవ్వను లున్న చొటికి6 బోయి. పొదల మాటున నిలిచి 

చూచెను. గిరిక వీణ వాయించుచున్నది. ఆమె “(పచుర 

మూలృ్భనలవె._“నచెత నంబులు వేఐన రితి దనర, చేతనంబు లచెతన భాతి 

తానామృతముల 

నొనర” వ లకిని | మోయించుచున్నడి. తానామృతములచె- నచెతనములు 
భాగా 

వేతనము లగుటలో నెచిత్య మున్నది. అమే మూర్భనలచె వెతనంబు లెత 
౧౧ 

నము లగుట యందును. ఆ యలివేణి లావణ్యమును జూచిన నరస చివుండు._ 

సీ, “తన కప్పునెటికొప్పుననె బూని గౌరీన 

మాఖ్య మించ జనించినటి యార్య 
లు 

తన 'చాోలము చూవులనె6 జూపి సిరుల అ 
౧౧ 

కడం జల వచ్చిన కమలవాణి 
ల 

తన పాందిమము నవ్వులనె యుంచి గాంధర్వ 

మవనికిం దెచ్చిన యంచయాన 

తన యద్భశ్యత నడుమన చాలి సొంగ యె 

మొనసిన యతను సమ్మోహ విద్య 

గీ. గావలయు నీవెలంది దీనికాంతి గుణ క 

శాభి రూప్యము లెణి(గించి యా మ హేళు 

నా నగోచ్దారకుని నా (పజాధినాథు 

నా జగన్మోవానుని చెత్తు ననుచు. జనియె,” 

గిరిక నాసచివుండు పార్వతీ, లకీ, సరస్వతులతోం బోల్చినాండు, 

చాలని దానికి మీన శేతనుని న మ్మోవావిద్యతోను. అశు వసురాజును 

ముమూ ర్తులుగను మన్మథునిగను - రూపించి కొన్నాడు. ఈ సుందరి 

కాయందశాండు దగిన వాండనీయు_ నిశ్చయించుకొన్నా (డు, వసురాజు 

క్రడకుంబోయి._ 

ఉ.  “ప్వెరవివోర ధీర లగు సారసలోచన లున్న చిటికిన్ 
భోరున లాతివారు జొరం బూనినచో రసభంగ మంచు నేం 
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"జరక పువ్వుదీనియల చెంత నె నిల్చి లతాంగి రూపు క 

న్నారంగల జూచి వచ్చికి నవాంబురువోంబక నీకు. చెల్పంగన్” 

అని తాను వారిని జూచినతీరు వివరించినాండు. మె సద్య్బమున రెండు 

చితము లున్నవి. సారసలోచనలు నె కరముగ వివారించు చోటికి లాతి చారు 

పోయన రసభంగ మగునంట: ఇడి పెకిం దోచునర్గము. “సారనలోచనలు" 

అను పదమున “రసి భంగము _ అన(గా- రసళ బము లోపించిన_ “సాలోచ 

నలి ని మిగులును. కునుమ పేశలము లెన వార చి తముల నాలో చనలు 

నేసి యెలయించుట పొడిగాదని పొదల చాటున నాతడు నిలిచినాండు. 

ఇ(క ఒక చి తమున్నది. అదియే మనకు. [బధాన మైనది. నర్శనచివుండు. 

“నవాంబురువోంబక :' యని వనురాజును నంబోధించినాడు. అంత పొడవైన 

విశేషణమునకు సార్థక్యము నిరూపింపవలిను. “కొత్త తామరలవంటీకన్నులు 

గలవాడా అని చాని యర్హము కాని.కవి యఖి బాయ మంతటితొ 

వి శాంతము కాదు. గిరీకను నర్ముసచిపుడు నాలుగు రీతులుగ రూపించిన 

పద్యమునందు వనురాజును గూడ _ నాలుగు రీతుల నిరూపించి నాడు, 

ఆ రూసణము నాలుగు వెేేషణములతో జరిగినది! ఈ పద్యమం ద్ క్క దాస్ 

తోనే యా నాలుగర్హములను జెప్పి, యా ఒద్యముత్ ౬ బొత్తుం లివినాండు 

“అంబురుట్ * శ బ్లమున “కగ్ని* యని యర్థము. అగ్ని నేశుండు శివుడు 

ఆర్య కాత(డు దగును. అంబురువోంబకుం. డన6గా పుండరీకాకు(డు. ఇది 

విష్ణువునందు రూఢము. కమలపొణికిం బుండరీకాముండు దగినవాండే, గిరిక 

హంసయాన. వసురాజు అంబురువాము “ఉత్చ్పత్పి స్రానముగలో గలవాడు. 

అనగా డైహ్మ, మన్శ్మథున కంబురువాము పం చబాణములలో ( "జేంనది. ఇది 

యా పద్యములోని యాళ్చ్ళ్చర్యకర మైన (ప్రతిభ. “రూపు సెండికాని చాలి 

కలు ధరించెడు నొక యాభరణ విశేషమని రాయలసీమలోని "పెద్ద లందరు: 

ఇట్టి సాభి|బాయము లై న విశేవణములలో __ నాత6 డింతటి భావమును దాచి 

యుంచును, సె నుదవారించిన రెండు పద్యములకును నడుము నిరువదియేడు 

పద్యములు నడచినవి. ఇరువది యెనిమిదవ పద్యరున మరల6 దనచూపు 

వెనుకకు మలపినా6డు. అతని కావ్యము నిండ మన కిట్టిపి గానవచ్చును. 
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కన్న డరాయ. డాం ధ క పితా పిశతామహుల కందలవు)6 బట్టు నాటికి 

భట్టుమూ చిన్న వాండు. 'వెద్దనకు. బర్జన యా యద్భషమును దలంచి 

పెకి ఎంత సంతసించినను లోలోన. గొంత యనూయయు నాతనిలో. చావు 

చేసికొని యుండును. దానితో "పెద్దనవై భట్టుమూలర్షికి స్పర్ష గూడ నేర్చడి' 

నది. అ ట్లగుటలో వింతలేదు. తప్పు గూడలేదు. “వెద్దనకంజం చా "నేమిట6* 

దక్కువ! కొంత నెమ్మదిగ నాలోచించినచో-నతని కన్న తనదే వె చేయిలే 

ఇట్టి తలపు లతని యెడ(దలో దప్పక భాసించియుండును. అందుకే యతండు 

దన | గంథములో చాలచో ట్ల "పెద్ద నెమాత్యులము సవరించుటకు వలె, 

(బయత్నించును. మనుచరి తలోని “అచట బుట్టిన చిగురుం గా మ్మెనచెవ”.. 

యను పలుకుబడి (ప్రసిద్ధ మే, దానిని ెద్దనామాత్యులు_ అరుణాన్పవపుర 
విషయమున చాడిరి, అచట చా పయోగము లాకుణికము, దానినిగమనించి 
భటుమూ ర యిటు (వాసినాండు” 

వ్ న్ యగ 

క. “స్వామీ! యేమని పొగజెద 

మామనికిన్ మనికి ఈున యాశామమునన్ 

గామ నిశిశాన్ర్రములు ద 

తోమలతర లతలు చిగురు కొమ్మల శేవల్ .” 

ళా గురుకొమ్మ లు చ్యూనవనమునం చే యుండును. “చిగురు కొమ్మ 

చెవ గలవిగా నుండగా నితరము లేమని చెమ్మపలి” నని ధ్వని. చెద్దనా 

మాత్యులు మను చరితము మూడవ యాశ్వానమున “తామరతంపరై 

(వియులు దారు వివోరము నల్పు చోటి” (8-29 )_ నని “తామర తంపర” 

శబమును బియోగించిరి. “ఎక్కువగా” నని యా శబమున కరము, ది ది థి 
భటుమూ దయా పద్యమును (గహించి, యిటు వాడినా(డు. 

(A) — ౧౧౫ 

సీ తన యిల్లు “తామర తంపరై మొనయ నం 

పన్న లినా&ి కాపున్న చోటు” 
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_-“తామరతంపర”ొ యను శబ్దము - తామర లల్లుకొ నుటలోో పుట్టి 

నది, తరువాత నాపదము భాషలో “దండిగా” నమ నర్థ మున C6 (బయుక్ష 

మయ్యెను. ఆ పదముయొక్క_ మూలమును స్పృసీంచి, దాని నా విషయము 

ననే వాడుట భట్టుమూ రి చూపిన మెలకువ. 

చెద్దనలు “ఆనందో (బహ్మ్ యటన్న (పాంజదువ” న్నమాటను 

వాడిన సందర్భము సాహితీపరు లెణింగినచే. ఆ యభిరుచిని నిరసించుచున్న 

నానివ లె భట్టుమూ రి యౌ పద్య మల్లి నాయడు, 

క. వీనుల విందై యమృతపు 

సోనల పొందె యమంద నుమచల దళీసి 

గానము కందె యాస్వన 

మానంద (బహ్ము మైన నధిపతి పఠి*న్ .ో 

ర తీవివయము కం కును._నాడానుభనమునం దానంద | బహూ సామా 

త్యారము రసికమెన యనుభవము. కాని, సెద్దనామాత్యుల పద్య మెంతో 

తార్కికముగా నున్నది. ఆ పద్యమిది. 

శా. “ఎంది ఇందము గందళించు రహివే 'సశా గత న్నిర్వ్య్భృతిన్ 

-జెందుం గుంభగత పదీప కోళికా (శ్రీదోప నంచెందు బో 

"30 చే నిం దియముల్ సుఖంబుగను నాయిం పే పర [బవ్మా మా 

సా 
ఇ న ఖు (-] C4 yy”? 

నందో దవా యటన్ని (పొంజదువు నంత ర్భుద్ది నూహింపుమా 

ఆనందముమ ఛా తిక నుఖమున కన్వయించినను (బహ్మానం దానుభవ 

లక్షణములు గొన్ని వా రచ్చట సమన్వ్రయి౦చినారు. ఈ పద్యమును జూచి 

భట్లుమూ రి "పెద్దనామాత్యులు చెప్పక విడిచిన కొజతను వూరించుచు 
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వ్యాఖ్యానిం చుచున్న వానివలె గిరికావను రాజుల (పణయసుఖము నీట్లు 

వరించెను. 
౯9 

చ "భూనాశా[గణికి న్వధూమణికి సంభోగాంత సెఖ్యంబు [బి 

వ్మోనందానుభవంబు చెల్చె ననవద్యంబై యవేద్యాళరం 

బె ని -ర్రేప కలాప మై |క్రమవినుకానేక బంధాను సం 

ఛానం బె యపునర్భవ (విభవ ఇదం బి విజ్బంభించుచున్ * 

అమె 

శేష సహాయముతో (పౌఢముగ నిరూపిం-చినా(డు. మెగా నీ రెండు పద్య 

ములును _ శార్హూలములే యగుట రసికులు ననునింసం దగినది, వెద్దనామా 

త్యుల పద్యమును జూ-చియే దినిని రామరాజభూషణుడు (వా చెననుట కిది 

యొక స్ఫోరకము. పెద్దన పద్యములో 'కుంభగత వ దీప కళికా శ్రీ యను 
, (a) 

సమాన మున్నది. భటుమూ రి దృష్టిలో నడి యచ్చట నరిగాల బొదిగినట్లు 
A) — రి ౧౧ 

లేదు. చానినీ గూడ చక్కగా వాడి చూవవలె ననుకొన్నాండు. అందు 

యాత డీ పద్య ములను. 
aa) 

రతిసుఖము (బవ్మనంద సామ్యము నెట్లు పొాందినదో భట్టుమూ 5 

గీ, “ీకుంభగణత దివ శోఛానికుంభ లీల 

కశుంభకుచ మేన చూడు. లాగుబ్బుగొనంగ. 

గాంచు విభుః? డంగనా (ప్రసంగంబుకతన 

మం తివరు నెట్ట కేలకు మరలి చూచి.” 

rd (2, ౯7౯ 
J 

వనురాజు చూపులు కుంభకుచ యైన గిరికా దేవి ెంబడినవి, అతని 

చూడ్కులు దీపములవలె _ గిరికా దేవి స్తనములు కుంభములవలె నున్న వవి 
భట్టుమూ ర్త భావము. ఈ దృష్టి వనుచరి తలో నెక్కుడ బట్టినను కనిపిం ——0 

చును. కనుగలిగి చూడవ లెనం తే, 

శే వను వాడుటలో భట్టుమూర్తి కున్న శ కి మావ్యరికిని లేదు. 
అత్ర(డా విద్యలో నెన్ని యో చమళత్కా రములు సేయును. కోలావాలవర్వ 
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తము నాతడు వర్జించినా(డు, ఆ పద్యమిది ] 

సీ ''నుమనోధి వాన భానుర రిభోన్నతి వాను 

ఘనసార తిలక వాసనల వా(డు 

ఘననంకుమద నాంద గండ భాగము వాడు 

నవవద్భు రాగ దంత ముల వాడు 

కలితోప కంఠ నత మాలిక ల వాడు 

హరి చందన చాయ నమరువా6ఢడు 

తవపనీయ మేఖలాధాళ ధళ్యము వాడు 

మణిపాద వలయ ఛామంబు వాడు 

గీ నర రత్నావళీ పిచి శాంబరాలి 
యె 

రామళ్ళంగార ముల వాడు వామగర్భ 

-గేహమున కిగువా౦ండు కొలాహాలాఖ్యు. 

డక ధరాతకు( డెదురయ్యె నువిద కపుడు.” 

ఇందులో పర్వుతార్దిము (కృతము కాని, యూ పద్యము నడ చిన 
రు 

-ఇ లిలో కోలావాలుని సర మెన యర్ష్వమ 

యాతండు శే వలో జూపిన చితము. ఇట్టి వెన్నమో యుచదాహరింప 
౧౫౯ 

వచ్చును. 

)_ వెదకికొనవలసి యున్నది, ఇది. 

భట్టుమూ ర్తికి (గల సంగీళాఖిని వళమును నూచించు పద్యము లడు 

గడుగునను నందికొన్నట్లు వసుచరి తము నిండనుప్నవి. (గ్రంథ మంతయు నా 

విషయమున కుదాహరణమే. మరియొక. పద్యము మచ్చునకు. జూపుదును 

మ, “ఇది సంధింపంగ వేళయందు వనసురా జం దుండు నీరంద ని 

రదవార (పతిసీర వెల్వడిన తారాభర్త లీలన్ లతా 

చ్చద సంఛాదికం చాసీ నిల్చి నెదుటకా సారంగరాగ భమ 

నృదభృం గీరుతి వందిమాగధ కథా మాధుర ను కా చెల్పగన్ ”, 

(ల. £5 
లీ 
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ఉపమాన మూలమున మహాకవి నాటక సం పదాయమును పొందిం చి 

నా(డు, వసుచరి|త మున నున్నన్ని నాటక లకణసులు _ ఇతర వబంధము 

అలో. గానరావు. అది విషయాంతరము' ఇందులోని “సారంగరాగ। భమన్మద 

భృంగీరుతి' యను విశేషణ మిన్చుడు మనకు( దిథానము. మగతుమ్మెదల 

యందలి యనుశాగమువే మోయుచున్ని భృంగిగణ మనీ దానికి వ్యాఖెస్ట 

నము. సారంగరాగముతో [మోయుచున్న యాడుతుమ్మెదల [మోత యని 

యర్థాంతరము. ఆడుతు మెదల రయుంకార మిచ్చట సారంగరాగముతొ( 

బోల్చం బడినది. తుమ్మెదల రుంకారమునకు సారంగరాగముతో6 గల 

సాద్భళ్యము రసికులకుం చెలిసిన విమయమే, ఆనాడు వందిమాగథులు 

రాజును బెగడుట శకారంభించినవుడు సారంగ రాగముతోనే మొదలు 

చెట్టుచుండిరె మో! 

(స్రీలకు సంగితము, పురుషులకు సాహిత్యము. తగిన విద్య లని భట్టు 

మూరి భావనించెనేమో!: అందుకే యాత౦ండు (స్రీలను గూర్చి చెప్పునపు 

డంతయు రాగములను ధ్వనింపంజేయుచు. బోవును. శుక్రిమతి నాతండు 

కల్యాణి (5. 24) యని నంబోధించినాండు, అతని కీ యభథ్మిపొయ నువ్న 

దను విషయము మసకీ (కింది పద్యమున స్పష్టముగా చెలియును. 

“నతి సాహిత్య రవాన్య మీశువలన౯ సాధించి, తోడోన త 

తృతికిం |బత్యుపచేశళ మిచ్చె నతుల| ఫౌడిన్ ధ్వనివ్య క్తి ద 

చ్చుగితికిం జొన్పుచు లోచనాంజన రన పోన్మేవముల్ _తన్ముఖో 

దతముల్ సేయుచు [బత్యలంకరణ మౌఖర్యంబు దివింపంగన్ .” 

(6.94) 

గిరికా దేని రతిమర్శ ములను వనురాజుతో సాధించి యతుల | ఫెడితొ 

(పత్యుప దెళ మిచ్చిన దంట | సాహిత్యము యొక్క రవాస్యమనియు నర్ధాం 

తరము. భట్టుమూ ర్తీ సృష్టించిన యధిష్లాన పురమందలి శాలి పాలికలుగూడ 
చి థి 

“జగదభివంద్యగానము” ను నేర్చిన వారే. 
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ఇటు వసుచరి|తలోని బశీషములు తోడుకొల(ది వచ్చుచునే 
(౯౧౫౯) 

(ముండును. “సాహిత్య సమాలో చనామృత మన్నమాట వసుచరి[తలో 

సారక మనంత మరి యే (పబంధనమునను కాబచేమో యని నాయూపహ : 

_--భారతి. ఏపిల్ “= 1958 

ంపుటము కిర్ : సంచిక 4ఉ. ని 



వషిణ 'దచిశముందచలి ఆంధ వాబ్బయవుం 

ట్రీ "వేటూరి (వభాకరశాత్త్రి 

[క. శ. 1400 తరువాతి నుండి. తుపష్కులయు, గజపతులయు 
నలజడి యం[ధ దేశము నత్యధికముగ నలముకొన్నది, 1480 |పాంతపు 
టలబడిని చూడలేక తాళ్ళపాక యన్నమాచార్యు డిట్లు సంకీర్తన రూసమున 
వీలవించింనాడు. 

| అన్న మాచార్యుల ఆధ్యాళ్శ కీ రనములు__8'/8 చేకు 1వ పాట] 

'రామ్మపియ 

; 

దు 
౧౧ 

ఏ : తతి గాని యీపాటు చెవనూ విచారించవే 

కతలా( జెప్ప సెండు కలికాల మహిమా. 

చరణములు ; తుటుములె భూనురుల తుండెములు మొండెములు 

నిటువల భూతములు యెట్టు మాంచెనో 

అటు బాలుల రొదలు ఆకాళ మెట్లోరిచెనో 

కటకటా యిట్లాయం గలికాల మహిమా॥ l 

అంగలార్చే కామినుల యంగభంగవు దోపు 

లింగితాన మింట నూర్యు జెట్లు చూచెనో 

పొంగు నానాజాతి చేతి భువన మెట్లానెనో 

క ౦గిలోక మిట్లాయ', గలికాల మహిమా॥ రం 

అరుదు గోవాత్యలు సేయగ దూడ అంగలార్వంగ 

సరి దర్శ దెన తెట్టు సమ్మతించెనో 

పరధన చూర 'కెట్టు పట్టాయెనో లకి 

కరుణ యెం దజఅంగనో కలికాల మహిమా ॥ 8 
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"దేవాలయాలు నానా బేశవు) లెల్లా( జొచ్చి 

"దేవ6గా నెట్లుండిరో దేవతలు 

తావు లేలే రాజులకు దయ గొంత పుట్ట దాయ 

కావరమే ఘనమాయ. గలికాల మహిమా ॥ 4 

నిరపరాధులం జంపి నెతురు వారించయగాగు 

తెరల కెటుండిరో దిక్వాలులు 
(౯) 

విరసవ రను లుండే విపరీత కాలమున 

గురువాలుం గవటాల కరికాల మహిమా | ర్ 

ఉపమించి దంపతులు వొకరొకరినిం జూడ 

చపలదు(ఖములతో నమయగాను 

తపములు జపములు ధర్మము లం దణగానో 

కపురుంబాపాలు నిండ కలి కాల మహినూ॥ గ్ర 

తలలు వటీడువ( గాను తలులు విడల వేయ 
లట (౧ ౧ 

తల పెట్టుండెనో యంత ర్యామికి 

మలసి ముక్కులు గోయ మరుంజెట్టు వోరిచెనో 

కలకలే ఘనమాయ( గలికాల మహిమా॥ 7 

దీనతలో. బడి గుండదిగు లసురునురులు 

వాని నెట్లు లో6 గొచెనో వాయు దేవుండు 

నూను వంచి తల్లి చూడం గొడుకు6 గు తీక( గోయం 

గానంబడె నిం'కేసి కలికాల మహిమా 8 

కోలుమారు నమ్మించి ' బాణములు గొనగాను 

యిలం దవములో. (బాణా లెట్లుం జనో 

నెలవై (శ్రీ వెంక శేళ నీచే యొగుంగుదువు 

కలుష మేఘుని మాయ. గలి కాల మహిమా। 9 

కీ. 1500 నుండి 1565 దాక అష్టది [గాయ భయంకరు డయిన 
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కృష్ణ చేవరాయడు మొదలగు రాజులు దకీణాపథమును నురతితపరిచి 

భాగ్యలవ్మీని, సాహిత్య సరన్వతిని చాలగ సంవర్డిల్ల “జేసిరి గాని విద్యా 

నగర వినాశము తరువాత ఆంధ రాజ్యలమ్మీ, ఆంధ నా హెత్య సరస్వతి, 

దథిణ దేశమును, అనయా అరవచదేశము నధికముగ నా|శయింప వల నెను, 

కారణ మాదేళశము రాజోసపప్త వము, చ్ర్భాగ్యము, "లేక రాజన్వంతముగా 

నుండుటయే. తంజావూరిలో చెవ్యప్పనాయ కాదులు, మధురలో నాగమ 

నాయ కాదులు, పుదుకో్యటలో కోట-బారు, రాజ్యము లేలుచు ఆంధ 

చెళమున నుండి కవులను, గాయకులను, గాయనులను, అభి నె తులను, శిల్ప 

కారులను, (వాయస గాం [| డను, ఇంకను రాజ్యాం గమునకు వలనీన విద్యా 

వ్యవవోర, వినోద, ముఖ్య లర్మశముల వారి నెల్ల ను వెంటగొని పోయిరి. 

అరవ దేశమున ఏిఖ్యాతులుగ నున్న విద్వాంసులను, గాయనులను, వ్యవహార 

దమలను, సంపూర్ష నుగ దవుకు నహాయపర చుకొని సర్వసామగ న్యముతొ 

రాజ్యర కణము గావించిరి 

తొలుత చాళుక్య రాజ్యమునను, తర్వాత కాకతీయ రాజ్యమునను, 

సం|ఒదాయ పరంపరాగతయి లగాచుండు _౧౦థసం చయమును గూడ (6 

దమతే వారా రాజ్యములకు( గొనిపోయిరి, అటు కెనిపోయిన (గ్రంథ 
౧ 

సంచయము తంజావూర్ మవానీయమఘుగ.6 జెంపొందినది. [ద్రవిడ దళ మున 

నెలకొన్న నాయకరాజులు తమపాలన తం|తమును తమ పూ రులు క్భష్ల 
న 

దవరాయాదులు నిర్వహించిన తీరుననే నిర్వహించిం. (శ్రీకృష్ణ దెవరాయో 
లం 

దులు తమ వూర్వవు సంగమ వంశపు రాజుల తీరును. వారు తమ పూర్వపు 

కాకతీయుల తీరును, వారు తమ పూర్వపు చాళుక్యుల తీరును ననువ రించి 

రాజ్యత ౦ తముల సాగించిరి, వీ ద్యానగర మున నుండి తంజావూరికి. జేరిన 

గంథములలో నట్టి రాజ్యపర ౦పరాయాతము అనేకము లున్నవి. చాళుక్యుల 

యభిలపి.తార్జ చింతామణీ, సంగిత చూడామణుము, సా మాజ్యలమ్మీ క్సీఢ్రి-కా 

తం| తము మొదలగు గ్రంథము థ్రీ రాజ్య ఎవారంపర్య సం పదాయములను 

వెల్ల డించునపిగా గు రంప నగుచున్నవి. (పథానముగ ఖల యుడు (గ్రంథ 

ములు శ్రీకృష్ణరాయల రాజ్యనీతి, రాజ్యతం్యత విధానములకును, అన్తే 

త ంజావ్లూరి రాజుల రాజ్యతం|త రాజ్యనితి విధానములకును సరిపోలునవిగా 
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నిరూపణ క్కు చున్నవి. రాయవాచకమునను, ఆము _క్ల్షమాల్యదలోను ఉన్న 

రాజనీతి విషయములు చాల సామాజ్యలమ్మీ వీధి -కా తం|తమునను, అభిల 

పిశార్ణ చింతామణిలోను ఉన్నవి.  రాయవాచకమున కృష్ణరాయల దిన 

చర్యాది విధానమునే తంజావూరి రాజులును జాటించిరి. నెటికిని మైసూరు 

రాజ్య మా విధానమును గొంత పాటించుచున్న ది. తళ ంజావూరిలో నాట్య 

శాలాది నిర్మాణములు అభిలపి తార చింతామణి, రాజ్యలవమ్మీ క్ రికా 

తం|-తాది గ౧ంథో క్రరీతుల ననువ రించుచున్న వి, ఆ యా విషయనుల నెల్ల 

సరిపోల్చి చూపుటకు (పత్యేక పరిశీలనము చాల గావలెను. 

తంజావూరిలో చెవ్వప్ప నాయకుడు, అచ్యువప్ప నాయకుడు, 

వధానముగ రాజ్యపాలన స్వాస్టస్టములయం దధికముగా నాదరముచూపిరి. 

కాని రఘునాధ, విజయరాఘవ నాయకులు (. శ 1650 బాంత ముల 

నుండి రాజ్య వె థ వానుభవవు. లతో పాటు దేవాలయాది నిర్మాణములు, 

త దులళ్చ'పహాది విెశషములు, సంస్కృ తాం ధ దవిడర చన పోత్యాహములు, 

తత్కువి సత్కార ములు, సంగిత వినోదములు, నాట్యవిసోదములు, అందు 

నధిక ముగ నాం ధకవితా గాన నాట్య వినోదములు గలవారై యఖండా 

నంద _మనుభవించి, (పిజాసామాన్యమును గూడా ననుభవిం: ( చేసిది 

పవంవిధ వినోదమునం, బాల్గ నువారికి నిరంత రాన్న చాన స| త ములను వెల 

యించిరి. ఆ నా డాం|ధ దెళమునుండి సళత్కారము€ బడయుట శిందటో 

ఉఇంజాపుర్యాది స్టలముల కరిగి, రాజాదరము పెడసీ యక్కడనే నెలకొని 

పోయిరి. వారు రచించిన (గ్రంథము అనేకము లున్నవి. ఆయా కవుల 

గంథముల జాబితాల నిక్కాడ |పకటిం చుట నాపనికాదు, అది సుందరమును 

గాదు. లభించిన అన్ని |గంథములను గూర్చి విమర్శ శు వెలయించుటయు 

నల్పవ్యవధిలో సంత నుకరము గాదు. 

త ౦జావూరి గంథములలో విశిష్ట యోగ్యశ గల | గంధములం గొన్నిం 

టిని గూర్చి మా(త్రమే, విశేషాంశములనే, |కొ_త్తవానినే ఇక్కడ వివరింప 

బూనితిని. 

తంజావూరిలో రఘునాథనాయని విద్యావినోదము భో జమవోరాబు 

విచ్యావినోదమును, కృష్ణ దేవరాయని విద్యావినోదమును దలపించునంత టి ది. 
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స్వ్రయము రఘునాధరఠాయంకు భోజునంత మహావిద్వాంను6డు. అతని 

కుమారుడు విజయరాఘవ నాయకుడు మవోరనీకుండు, కవి, మవహాదాగఠ 
శ 

గాయకుడు, పరమవ వవు6డు. 
౯ 

న భో నారి తేనన వి వొడి Cn yx ఆల ఆ లో రాజసభ నా౦తంన కబఐ అ డవ రిఘునాథ రాయని రాజనథలొ _ 

“నెరుతు నని మాటాడను 

వారిజభవు నంద వాని వశమా తంజా 

వూరి రఘునాధరాయ ని 

గారి సభను గుందవరపు. గవి చెడప్పాఃొ 
శ్ వ్ లో జలే ఇ C ళ్ ఇ త ఖ్ నన! జు” 

' యని కి రి ంచెకు,. ను విద బచక ర యగు క తయ | 
[_ wr, ది 0 డై _ 

(కమ 'మెజింగిన చాతకడకు; రమ్మన” "రా 

కములంబు లున్న న్ “త్రికి 

|భమం ౦బుల నచ్యుతం దు ర ఘునాధనృృ వా |” 

అనెను ఈూరయంణు విజయరాఘవనాయని రనీకతను మెచ్చి యాతని వెం 

గొన్ని సదముల రచించెను. అవి శృంగార రసగుళికలు. 

రఘునాధ నాయకుడు సంస్కృత మున గూడ గొప్ప విద్వాంసుడు, 

య జ నారాయణ దీకితునంత వానికి కా వ్యాలంకృతి నాటశకాది సాహాత్య 

విద్యలో గురుత్వము నెఅవన బాంకు ; అనేకులచే సంస్కృత (గంధములు 

నతు అందిన వాడు. తన చర్నిశమునే అనేకులు. ఒకరే అనేక విదముల 

రచింపవ6గా విని తనిసీనభా (డు నయినను చాను క వీశ్వరు. డయ సంస్కృత 

మున కంచు తెలుంగుననే పలు (గంథములను రచించెను. అందు రామాయణ 

భాగము. వాల్మీకి చరిత ము|దితణను అయి యున్న వి. 

రమునాధరాయ.డు సంగిత మున గోప్ప పిద్వాంను( డగుటవే నందు 

గూడ గొప్ప |గంథము రచించెను ; రచింపించెను. రఘునాథనాయని సంగీత 
నుధ, వెంకటమభఖి చతుర్ణండి ప్రకాశిక నాటి సంగీత (గంథములు. 



విజయవిలాన వ్యాఖ్యాన విధానము ల్రిలి 

రఘునాథధనాయని నాటి (గంథము లెల్ల సంస్కృ తాం| ధ ములలో 

ఇాక్రషత | వతిషం గాంచ. దగిన వే కాని తెలికపాటు రచనవి గావు. er 

ఆం|ధమున చేమకూర. వెంకటకవి గంథములు సర్వసహృదయ 

విదితములే కదా : అతడు. 

“తా రసపుషి మె. బితిపదంబును జాతియు వార యుం జమ 
రు ఈ ఆరి 

త్క్కారము నర్ష గౌరవము గల్ల ననేక కృతుల్ [ప్రసన్న గం 

ఫర గతిన్ రచించి మహి మించినచో నింక నన్యు లెవ్వ ర 

య్యా ! రఘునాథభూవ. రసికా గణికిం జివిసోకం 'జెప్పంగాన్ 

అన్నాండు. రమునాథరాయండు కృతిగొన్న |గంభములలో “నై వధ 

పారిజాజీయ మొక్కటి. తద్గగంథక ర్త కృ స్టైాధ్వర్ సంస్కృ తాం|ధములలో 

గొప్పుకపి. ఆం| ధమున కంకు సంస్కృత మున మటీ గొప్పకవి. రఘునాథ 

రాయల పర నాతడు సంస్కృత మున సదు (గంథముల రచించినాడు. 

సరస “ని పదపారిజాత” కావ్యాయ కావ్య 

వర్యాన్వయంవర వ క్రభుండు 

కల్యాణ “-జొమ్లుద్ కందర్చి నాలుక 

కనో్యద్వవాన బద కంక ణుండు 
@ థి 

అవమురుకావాంశార వోరి భంగీక శృం 

గార సంజీవనీ కాముకుండు 

తాళచింతామణీ వధూ తత్పరుండు 

మంచి జామాత రఘునాధ మనుజనేత ! 

"తెలియ (తెలుంగు?) నై షథ పారిజాతీయ కృతియు 

ల ఇ చు, నేవు రక్కుల చెల్లెల పాచ్చు నను 

(22 \ 
ల 



ర Cy cc 
సారస్వత వ్యాసములు-[పధమ సంపుటము 

“పర దోపాఒపరయోషా 

పర భాషా రహితభూమి పాలక బువి!కిన్ 

/ మరు దుర్వీధర దర్శి 

కర గుర్వీడ్య (పతావ ఘన శేముషికిన్ .* 

“వాణీ నిపుణనభాంత 

ర్వాణి హితనసువస్తు మహిళ వదాన్యక యు 

కాణికి( బరగిరి, విరుద క్ర 

పాణికి రఘునాధ భూమిపాలా గణికిస్ .* 

అంకిత మిచ్చినాండు. వర్ణ్యివన్తువు మంచి చినపుడు కవి యెట్టిబా( 

డయినను వర్ణనము [పళ స్ట నముగానే యుండు ననుటకు రఘువ్వాథరాయనిం 

గూర్చె వర్ణనలు చేసిన సం స్మ తాం|ధ కవుల రచన లన్ని య్ సాకులే. 

విజయవి-ఈాస కథారచన మొక ఎడ, దానీ క్చూత్యవత ర ణక యొక  పెడగా( 

చాసులో?( దులదూకం దగిన యోగ్యత కలది రఘునాథరాయ వర్ణన. 

కృష్లూధ్యరి రఘునాధరాయని గూర్చి చెప్పిన పద్యముల నుదాహా 
వ్ 

రింపక విడనాడ 6 జాలను. 

“నైష షధ పారిజాతపారణ ద్విక థార్జి సమర్థన ధ్వని 

శ్లెమగతి పబంధము రచించిన, మా రఘునాధ శిరి సం 

తోవము నందునన్ కణకతో దళ దిగ్గ యళోభిత ద్యళో 

భూపణ మైన యీక్ళతికిం బూనితి. |బౌఢి నిరూఢి చెంద గాన్”, 

“ఫణితి ఫణీం| దులార రసభావవశంపద భావనా ఘణం 

ఘణిత మదు_క్తి ధోరణులు గల్గిన తప్పులు దిద్దరయ్య: త 
— a (oa) 

ద్దుణ మగుణంబు, దూవణ మదూవణ మౌ ననువారు గాక త 

దుణమ గుణంబు, దూషణము దూషణ మౌ ననువార లావు లే?. 

“ఆలంకారిక వార్ల మక్కతి వరం జాజాన సారస్వత 

ర డౌ రఘు? శా ప (శృలుం ఘునాధ రెం గని వార్షి ౦ంపంగ నన్యుల్ వృథా 



దతీణ దేశమందలి ఆంధ వాజ్మ్బయవు 

స్థూలం భావుకు అన కొందటు దృఢస్యూతోస్ట తా నూచితో 
యా © 

= 
న? వాలంభు ల్లనకున్న "నేమి కుహానా హాలోవాలుల్ లోహాలు 

గా 

“ఆజిజితారికోటి నతి నన్వహ మన్న సువర్ణదాన సం 

పూజిత వి పకోటి నుతి. బొందుచు చార్లురు చ'కవర్తులన్ 

రాజుల జేయునట్టి రఘునాథ నృపాలుండె చ[కవ ర్తి యౌ 

నీజగమందు నేడు మొదలిక్వది యిద్దణు రాజు లెన్నంగన్ ”. 

“ఆయతకీ రి థెత వారి దంచలు6. డంజన లక్షణాభఖి ధో 

పాయ దృఢ[పయోగ పరిపాటి. గృతుల్ రఘునాథభోజ భూ 

నాయకు డందు6(గాక విగుణన్ఫుట దోషములొ ఘుణాతన 

న్యాయజడ పజంధ ముల నందు మనం గలనె న నందునేకౌ. 

“స్వయముక్రాత్మకృతి స్తుతుల్ జడులు భాపామంజరన్ లింగ ని 

రయమున్ గొంత సమాసచ[( కము, [కియల్ నె ఘంటు కాఖ్యల్ న్ 
వడి యా 

న్యయతిం గూర్చి కవిత్వ మంచు సభలన్ వం విద్వత్కవి 

(పియ మౌ నాపద వాక్యమాన సువ చళ్ళీి)మత్కృతుల్ చక్కాలాన్ ”. 

కావ్యములలో నాశ్వాసాద్యంత పద్యము లున్నను వానిని వాఠకు యెగా కు 

తలు నంతగా బాటించి చదువుట, వినుట యుండదు. ఈ (౧. ంవమున 

నా కోవిచపి గొల్చుచు( జదువశు, పినిపవింటఎను సముత్చౌాహం టుచుచుండు 3 

క్చమాధ్వ ర రచించిన రఘునాధ భూపాలీయాది | *౧౦శము లయిదుపు 
చె 

\ 

సంనస్కత (గంధనులు. అందు రమునాథభూపానీయ మలంకా” శాస్ర 

(గంథము, దాని వ్యాఖ్యాన మొక  యతీళ్వరు. డానాడ రచించినాడు. 

కడమ [గ్రంథము లివుడు గానరావు. సంస్కృత మున గవ్వ _గంథక ర్త 

యగు కృష్ణాధ్వరి రఘునాథ రాయండాం్యధ కవిత నధికముగా నభిమానించు 
(38) 

నని యాతని వినోద పజిచుటకై పరమోాత్సుకశతోం (దియత్నించి యతి 

(వెఢముగా నాం కవితారచన నలవణఅచుకొని యీ గ ౦థము తచించి 

నాయడు. నె వధపారిజాతీయ మాము క మాల్యద రచపమును దలపించుచు 

గాథ [పౌఢ శద్దార్గ శపాలం కార చి తిత'మె యొప్పారుచున్న డి. రాఘవ 
64౧౧౫ 

౧ 



9840 సారన్వత వ్యాసములు. పథమనంపుటము 

పాండవీయము, హారిళ్చం[ద నలో పాఖ్యానము థ్రీ గంథమునకు మేలుబం 

తులే యయినను నా | గంథముల నీతండు _(గంథరచనోవ కమముస మా్యతమే 

యనుకరించె ననవచ్చును. కవి తానె దినిని వ్యాఖ్యానించి యుండిన బాగుగా 
నుంజెడిది. చెక్కేండ్ల కు ముందే యథామాతృకముగా ద్ని (పతి (వాయిం 

చుకొని స వ్యాఖ్యానముగాయ (బకటింప నుత్చావాపడితిని గాని చెక్కు. చోట్ల 

శమ చమత్కృతి దుర్గ9వాముగాం నుండుటచే నింత దాక చానిని ముగింప 
జాలకుంటిని. కుదిరినంత వజికయిన లఘుటీక గూర్చి |పకటింవవలెను. దీనిని 
బికటించుటలో కృష్ణాద్వరి మీది గౌరవము గాని. ఆము దిత | గంధ పకట 
నము మిది యౌత్సుక్యము గాని కారణములు గావు. మవానియు(డై న 

రఘునాథరాయల మీది యాదరమే యేతద్గగింథ |వపకటనమునకు నన్ను 
ఉత్సాహపఅచుచున్నది. 

ఈతని [గంథములోని రచనా చమత్కారములు గొన్ని చూపుదును, 
కథారంభ పద్యము. 

బలభ|ద స్తీ వై రివర్గము నడంవక౯ సత్య భామాదు లు 

జల సామాజ్యభరార్హ తం "దెలుప6గా శార్యాఖ్యచే మాగా 

ణ ణ్ 

నలభూమీవతి గారవించె మహినికా న్యాాయంబున కా రుక్స్ళిణిన్. 

9) 

దు లుడిరానత వఠర తం జెలంగ సంతోష. శ్రిత (శ్రీకుం శ్ర” 

ఇందు నాల్షవ చరణమున రెండర్భ ముఅకు పరిపడునట్లు నల_అల, 

“న్యా” యతి కలదు. జలభ ద, సత్యభామాదులు, శాెరాఖ్య, మా గఛాదు 

లుదిశ్హానత వర్గతక౯ా, జె నలభూమీపతి, మహిని౯ా రుక్మిణిన్ _ పదములు 

లెండర్భ ములకు గుదురువడునవి. 

“ఆకార నున్న మణిగిరి 

'రాకన్నెల చూచుసొంపు రా, ఖీమజన 

వ్యాకుల నప్పురి( బుణ్య 

ళోకు(డు గనె భావికుళలచూచి శళకునుండై .” 
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“పాద మూనినచోట బగడాల ధగధగ 

లింపార బుటికిల నింపవచ్చు 

కలు సోకిన చోటం గెంపుల చక చకల్ 

సాంబార్ గంపల. నింపవచ్చు 

అంగ మంటిన చోట నపరంజి ధళ ధళల్ 

పొంగార గాలం బోయవచ్చు 

నిక్కిచూచిన చోట నీలాల నిగనిగల్ 

నిండార గణజాల నింపవచ్చు 

నాత్మభూయత్న రుచిత మోవోరి విభవ 

పూర సూటోప మేజాడ.6 బొగడువాండ 

నిం|దజాలంబో" మాయయా యొజు6లగ నెన 

జూడ6 గలుగుట మామకి సుకృత ఫలము, 

జ ౫ భో ష్ 

“వచ్చినా డమ్మ నీ వాంఛితాఖల పూర్తి 

వె భవంబున "దేవ వ లభుండు 

చనుబెంచె నమ్మ నీ సౌభాగ్య మలరింప 

వర తెజమున వాన్యవావానుండు 

వేంచేసి నమ్మ నీ వేడుక లీజేర 

దాథీ.ణ్య వర్తన ధర్మరాజు 

(పాపించె నమ్మ నీ భా గ్యంబు ఫలియింప 

రత్న సంపద సింధుకా జటంచు 

వలపు చెలియంగ నమరశంభళులు దెలుప 

వి పవరనూ క్తి విధ్భత జీవిత ఫలంబు 

న్యాయవ రన మహిమన్ననల విధుండు 

హారి దయావవామూ ర్తిగా కన్యు. డగునె ొ. 

రఘునాథరాయని కుమారుడు పిజయరాఘవనాయండు చాల రసి 

కుడు. సంగీత సాహిత్య కవితాగాన నాట్య నాటక వినోద పరాయణు డగుకు 
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కాక వెవ్టవ మతై కాభిమానమహితుండై విష్వాలయముల ౩ విశేష వై భవము 

గల్పించుచు, వెలు(గొం దెను. ఆతని కాలమున నాం(ధ కవితార చన శం 

గార రనేక మయమై, శేలికదనముతో తియ్యందనము గలదై పామర 

రంజక మె పలుచబడినది. గుజలీ పు నకములలో చెద్దిదాను చరిత మని 

యొక అఘము (గ్రంథము ముదిత మె దొరకుచున్నది. అందు కథానాయకుడు 

చెద్ది దాను] విజయరాఘవ నాయకుని నాొట్వా(డు అతడు మ హాభక్తుందు 

విజయరాఘవ నాయకు6 డాతని గేలిచేసి యాతని వేషమును గాడిదకు. 

గల్చించి యూరేగించి యవమానపజిచెనంట : ఆ భక్తుని సంకీ రనములును,, 

రాయని యవకరివు జెయుమును నాలఘుక్ళతిలో గాననగును. భక్తు నొకని 

నట్టు పరివాసించుట చేతనే యాతని రాజ్య మంతరించె నని కూడ నందున్న 

టున్న ది. అం చెంత సత్యము గలదో కాని యాత(డు సంగీత సాహిశ్యాది 

లోలు. డగుట తథ్యము. అతని నాటి కృతులు చాల యతగానములు,. 

ర ఘునాథనాయని చరి! తము నాతడు ద్వికద కావ్యముగా రచించినాడు. 

ఇప్పటి కించుమించుగా నలుబదియేం డకు ముందు నే నాయా గంథము 

ల వను బరికశీలించి ముఖ్య్యాంళ ములు _వొస్క్ "సి వచ్చితిని. రఘునాథరాయ 

చరిత మందలి తంజావూరి రాచనగరి వర్ణ నాదుల (బట్టి యాయారాజ 

సభాది స్థానములను గురించి, యవ్ను డక్కడి పండితులకు. (బజలకు వాని 

నెఖుకవణిచి వచ్చితిని. తంజావూరి యాం [ద రాజుల చరి తమనివు స్తక ముగా 

నాయా విషయముల నం|గవామును |బకటిం చితిని. అస్పటి ేకరణములోని 
విశేషములనే యిందు వెల్లడించుచున్నాను. విజయరాఘవ నాయని నాటి 

యతుగానములలో రచనా చమత్కృతులు కొన్ని ! 

వీజయరాఘవు పట్టంపు కప్యెన కామర్సు వెంకటపతి సోమయాజి 

విజయరాఘవ చం దికా వివోరమున___ 

చోళదేశ వరన :__ 
ణ్ 

“కవు లెంతురు చోళ బేళము, దివ్య _ కా పరీ వారి [వకాళవ; 

నవరత్నము లున్న కోశము, నుర_నాయక రాజ్య సంకాళ ము; 

చెజుకు రాజనంపు బై రులు, కావు _ సేమము గలిగిన యూరులు; 
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తిరముగా? (బవహీ౦చు సీజులు, చోళ _ 'దేశంబున వెయ్యాజులు; 

ఆ రాజ్యర మకు మంజిరము, అల్ల_ అమరావతి కన్న సారము 

భూరమణీ మణివోరము, తంజ _ పురము నంపదల కొటారము. 

నవరత్న ౦బుల సేటలు, దివ్య. నారిశేళంబుల తోటలు. 

సవరణ సేసిన కోటలు, వీట నరసులు నూజాబు కోటులు 

వలరాయని మీది యేులలు, చాల.వ్యర్థింప నేర్చిన బాలలు 

విలసిల్లు నాటక ళాలలు, అందు _ వింతపింతలు కృష్ణ లీలలు 

పరులను ల్సిన పొజులు, మెచ్చ-పాలింతురు దినరాజులు 

సరిలెని విద్యా భోజులు, వీట .. నడినన్న రాజాధిరాజులు. 

ఆ రాజధానికి రాజై 'రాజిల్లు "రాజచం దుని నాతని పెట్టంపుగవ్ 

"యేమని కొనియాడుచున్నా (డు_ - 

“శీనామగోే పాల "సేవచేం జాల _ వేరు గాంచిన జోడు బిరుదు మన్నీడు 

లక్షణాన్వితుడు కళావతీ సుతుండు _ దా&ిణ్యశాలి యుత్రమ కాజమౌళి 
రణముల జగ జెట్టి రఘునాధుపట్టి . గుణరత్నముల దీవి గురుజన నేవి 

బహుచదాన పము6డు భూపాల శఖరుండు-సవాజకీ ర్తిస్ఫూ ర్రిసర్వజమూ ర 

రతులకు రతిరాజు రాజులరాజు_ వితరణగుణవోరి విభవజంభఖారి 

జగదువకారి వై స్టవమతోద్రారి _ తగవుల వీడు చింతామణి జోడు 

నీతికి మాంధాత నియమ నంధాత _ జాతి వారల మేటి శౌర్య కిరీటి 

సరసుండు నెజజాణ చక్కునివాండు _ పరమ వైష్టవులచే పట్టుకుంచంబు 

బాహు వి కమశాలి భరత కోవిదుండు _ సొహిత్యభోజుండు సంగీత వేది 

కోరిన వారికి. గొం గుబింగారు_ చేరువ మేరు వా |శితవర్గ మునకు 

సెదలపాలింటి "పెన్నీ ధానంబు _ వేదకోవిదులకు వెలలేని సొమ్ము 

పలికి బొంకనిరాజు పరమవివేకి _ నిలుకడ 7ల వాడు నిత్యాన్న దాత 

పట్టభ్యధుండు కృ పాసముు దుండు _ చుట్టల నురభి రాజుల మేలుబంతి 

వరసర్ణణా గత వ జకం జరు(డు._ నరులపాలింటి పున్నమ చందమామ 

పకవీరుండు జగదేక వదాన్యు(- డా కారమన్మథుండ సమసావానుండు 

మానినీ నూతన మకరశేతనుండు. భానునమానుండు పరత త్త్వ వేది 
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అనుమానమున దేలి యావనమాలి_ చనవరి యిల్లాలి చనుజాలు (గోలి 

పెరిగిన యన్న గోథిలమౌని కన్న_ పరత _త్యరుచి గన్ని పొయంపు మిన్న 

విజయరాఘవ శాలి వి ద్యాపిహోరి _- భుజబల కంసారి పూర్ణ నంవోరి 

అన్నిట నవధాని యారాజధాని _ మన్ననతో నేలు మహి మేలుమేలు. 

| విజయరాఘవనాయకుని వి పనారాయణ చరి తమున సదము | 

“హారిభ క్రి దప్పింతునా నా-వె - ననుర క్తి రప్పింతునా 

వరమపావను. డీ వాపండు నినుజూచి _ వడసేవాండు గాడే ఓ చెల్ల, 

విటునిగా నడివింతునా డాసరి. నటనలు విడిపింతునా 

కటకట నీకింత గర్వమేలె ఏ, డటువంటి వాడు గాండె, ఓ చెల్ల, 

గీతము వినిపింతునా మరుని'కై , జీతము ఆనయింతునా 

నాతిరో హారికీ ర్తనకు జొెక్కు_వా(డు, నీ గీతమునకు దక్కునా, ఒ చెలి. 

అడపము గట్టింతునా వానిచే, మడుపులు చుట్టింతునా 

గడి దేరి పలిశేవు 3 ౦కర్యపరుండు నీ. కడపము గట్టునన్చై, ఓ చెలె. 

| పదం, కాంభోజరాగం, అటతాళం | 

“ చదివేది దివ్య |పబింధము మాకు, చని పదు సంసారబంధము 

ఎదనుండు వారిభ క్రి గంధము, యోగీం[దులతో నే సంబంధము 

మాతో మీకేమి మాటలు, విన _ జాతిగాదు మీ పాటలు 

భవనంబులు పర్ణ శాలలు, మా. పాటలు వారి మీది యేలలు 

త గిలియుందురు ము_కి బాలలు, మా_ చాపురములు వారిలీలలు 

మేమున్న యూరు (క్రీ ద్వారకా, ము.క్రి- కామిని నెనె మా కోరె 

స్వామీభ కి మాకు చేరిక, వో- కోమలి నీవిక వూర శే పోవే 

ఆలుబిడ్డల పొందుకోరము, మేము. కోశేది హరిభ క్రి సారము 

నీలవర్లుని గొల్భు వారము, మీ_ యాలాపమవులు విన నేరము 

పరమాన్నములు కాయగూరలు, మా.__పరిధానములు నార చీరలు 

సరిపోవు మీకు మా మేరలు, మా_ సంగడి వాం డు పకీరులు 

ఖే ఖో 4 * 



ద న్ ఏవ కిణ చేశమందలి ఆంధ వాజ్మయము వల్ 

“శంపాలనలు నటింప 6 

తుంపుగు ల చినుకు లగుచు డోరణ అగుచున్ 

చంపక గంధి చలింవలగ” 

నంపా జాలంవువాన లప్పుడు గు సెన్” 

న ఖో జ ఖ్ 

శి “తాటాటు వాపన దాసరి వీవృ_ తోటను నుత సే తొడుసెల మాని 

వోరి మాయింటి *ందుండి దరి నరవ నాకిదే మూటలు డెణజినాే 

షః షః హ్ కా 

“నథిరుముణి యేమి నీ తిరుచూం మేమి-కర మున శంఖచ కంబు లి వమి 
tg | లా 

చాసరితన మేమి తావడా లేమి_నీ సరివా రెల్ల నిను జూచి నవ్వ 

i జడియక రావణా సన్యాసి వగుచు_ నడచుచుళ్చా వు వ పవుం వా నివు 
యా లు 

(పదం _ కాంభోజ _ అటతాళం* 
లీ 

“చావిడ చేదము చదివినవాడ నే_ధవశా జి. నీవు నన్నేలవే 

| దావిడ వేదము చదివినవారు కం _దర్చుని వేదము పిందురా 

అంగన, మన్నారు తళిగె పేసాద మె--పొంనలి చవిగొన్న వాం నే 

పొంగలి చవిగొన్న వానికి వల_యెంగిలి చవి మనసాంపనా 

ఆరామ వై ౦కర్భ మాచరించి మ_న్నారుని గొలిచిన వాంద నే 

ఆరామ కై ౦కర్య మాచరించు వాని--కీరామ కైంకర్య మేెలయా 

చెలువ మన్నరు పాదతులసీ దళములు _కికనున ధకియించు వాండ నే 

శులపీదళములు ధరియించువానికి_ తొలులటి ముడిపువ్వు "లేలయా*” 

(పదం, శంకరాభర ణం) 

“అయ్య యొ్యొ నిను నమ్మవచ్చునా, ఇమెశే చెవము మెచ్చునా 

నీయందు వేటు లేనె తిగా, నేను_నిను నమ్మి యిటు జే ల తా 

బాస లిచ్చి తప్పనంటివి, నా__ఛావ మెల్ల జాణు గొంటిప్ 

ఆసజూపి వద్ద నుంటివి, ఇంత_దోస మెల కట్టుకొంటివి 
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జెల్లి ంచి యొడజాయ నంటివి, అట్టు - తల్లి మాటలే వింటివి 

తెల్ల నివెల్లా పాలనా, ఇట్లు-కల్ల లాడిశే ముళెనా 

న్ న # జ 

వె విధమున విజయ రాఘువనాయని రచనలు సాటి కవయి తులయు 

కవులయు రచనలు, పలుపాంకము, సౌలభ్యము, మృదుపాకము, గల వయి 

నను పరువము దప్పిన పచ్చి శృం గారముతొ గో వాళ్ళము [దోవ త తప్పించు 

నదిగా నున్నవి, యశకగానములే యం దనేకములు. తంజావూరి నాటకశాలలో 

నొ యక్ష గానములను బిరుదుపా[త నభినయించుచారు. విజయరాఘవనాయ 

నిగా రాయా బిగుదువా తలకు ఇార 'దాధ్వజాదు లొనసంగి సత్యురించుచుండు 

వాగు, అంతా అటలమయము, పాటలమయముగా వీజయరఠరాఘవనాయని 

గోష్టి విరాజిల్లి నది. నాయక రాజుల తర్వాత వచ్చిన మవో రాష్ట్ర" రాజులు 

గూడ నీ యతగాన వినోదములలో 'కేరుచుండువా రనుటకు వారి నాళ్ళలో( 

గూడ వెలసిన యకగానము లనేకములు తార్కాణ. 

రఘునాథరాయలవారి నాటి రచనలే తంజావూరి రచనలలో (పళ స్హ్ 

మయినవి. రఘునాధథరాయలు, వేమకూరి వెంకట కవి, కట్టా వరదరాజు, 

ముకుంద యోగి, కావ ప్లాధ్వగి, చెంగల్వకాళయ, చల పలి రంగన్న, వెంకటా 
nN య 

చల విలానక' ర్ర మొదలగు వారి రచనలు తంజాపురాం| ధ రచనలలో 

మెచ్చం దగినవి. 

అన్నింటిలోను, కట్టా వరదరాజు ద్విపదరామాయణను ముదిత మై 
ముందర వెలయ దగినది, అతని (శృిరంగమవోత్మ్య మొక్కకు ముదిత 
మయినది. పరమ థాగవత చరితము సమ|గముగా దొరుకకున్నను 

ము దైంప( దగిన దే. 

కవిత లంకు విసుగుపు ము. కాలమున శృంగార రచనల 

దవిలి యేచే వాయబో శే_ తారుమారు లవుకా 

అవకతవకల నౌ నికమో_.అవును, గావున రసీక యువకులు 

నవరణలతొ సయిరణలలో_ జదువుకొనవలయున్ . 

భారతి 

రజతోత్సవ సంచిక 
సర్వ ధార. పుష్యము; 1949, జనవరి. 

సంపుటము 26, సంచిక 1. 



తెనుగు పదముల నల్ల నల్ల న కూణీచియు, విజిచియు సల్ల లితము 

లగు నర్హవిశేషంబులం జాంకుల కుల్లానము గల్చించు నేస్ప చేమకూర 

వెంక టరాజ కవివర్యున కలవడినట్టుల నింకొక యాం |ధ కవిశిఖామణి 

కలవడ లేదని విమర్శక వరేణ్యు లందు నంగీకరించియే యున్నారు. శబ్ద 

తత్త్వ పరిజ్ఞానము, శేపరచనా నె పుణియు(, గలిగిన యాం |ధ కవి కిరో 

మణులలో నేకు తీయంశళ మున చేమకూర వానికి వెనుక(బడ వలసిన వార లే 

యనుట యతిశయో కి కానేరదు. కందుకూరు పీరేళలింగము వంతులుగా 

రీకవినిం గూర్చి (వాయుచు “నచ్చ తెనుంగు వద యులను బొందికగం గూర్చి 

కవనమిు చెస్పునే ర్చీకవికి కుదురినట్లు మజియొక కవికి కుదివన దని చెప్ప 

వలను ఒడదు. పింగలి సూరనార్యుని |పభావతీ | పద్యుమ్న మునకు( దరువాత 

విజయవిలాస మే సెర్యవిధముల చేతను తెలుగులో శాఘ్యశావ్యముగ నున్నది. 

జాతీయాది చమత్కతిని బట్టి విజయవిలానమే శ్లాఘ్యతర మయిన దని 

యనేకు లభి పొయ పడుచున్నారు” అని (వస్తుతించిరి, ఈ పల్కుల యం 

చెంత యేని సత్య మున్న దినియు, మనోవారంబులగు నీతని పోకడలు మణీ 

యొక్కనికి రాంజాల వనియు. జేమకూర కవిత్వ రుచినిం జి త్రగించిన వారి 

కందటికిని. చెలియ గలదు, చూడుండు : 

“అరచంద మామ నేలిన 

దొరగా చెన్నుదురు నెన్నుదురు బి త్రరికిన్ ; 

బరువంపు మొల్ల మొగ్గల 

దొరగా. బల్కుదురు బల్కుదురు జవ్యనికిన్, 

అచ్చ తెలుంగు పదెమున నా మాటల విబుచు విధాన మెంత హృద 
(శ) 

యంగమము. ఈ కవియ సారంగధర యందు చెప్పినటు “వాక్యము లెల్ల 
(౧౧ 
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వేజె యర్గముగా నేగ్చున విజిచి మాటలా” డుట యం దీత( డాణీతేటిన 

జాణ. కావుననే సుధ దా నఖీజనులు వివావా నమయంబున 

“నుంచి మగడు వలయు నంచు. గోరుచునుండ 

మంచి మగండు గలై మఘవ నుతుండు; 
మన సుభ|ద నుకృతమహిమ యేమన వచ్చు : 
మనసు భద మయ్యె మనకు నెల్ల” 

యని తమలో. చా మానందించి యాం|ధ పాఠక లోకమున. శెల్ల 

నానందమును గూర్చు. జాలిరి, మాటలు మన కవి యెదుట బడి నప్పుడు 

తమంత దాము విటీగి వివిధ సమ్మెళనంబుల నాతనికి. గాన్సించు చుండు 

ననుట 'యొప్పు. అబ్బురంబగు నిట్టి సుగుణంబు తన కున్నను "వేంకటరాజకవి 

యౌచికికి దవ్వుగం బోవువాండు గాడు. వదము విజిగినడి గదా యని 

పరుగువాటి (పెకృతమును బఐబరిత్యబించువాండును గాడు. అవర నమ్మెళ 

నాంతరము లెన్ని కంటికి, గట్టిననట్టు లుండినను వళ్ళి నావసర యోగ్యత నిను 

మంత యయిన విన్మరింపండు కావుననే యీ విటుపులు నీ కూర్చులును 

మంతు ౩క్కి నవాదయుల మన్ననలను గాంచుచున్నవి. 

అట్ల విలటుపులలో నెన్నిక6 గనందగిన యీ (కింది సద్యము, విజయ 

విలాన (పబింధ మొక్ళ_నారి యయిన6 బఠించు భాగ్య మబ్చిన వారి కంది 

కిని గంఠగతముగ నుండక మానదు. 

“కమ్మని జాళువా నొరయః గల్గిన చెక్కుల అక్కు. వాడు, చొ 

క్కమ్మగు జాతి కెంపు వెైలగా6 గొను మోవి మెబజుంగువా(6డుస 

త్యమ్మగు రూపనంపద ధనాథివునూనుని ధిక్కరించు వాం 

డమ్మకచెల్ల! నా హృదయ మమ్ముక చెల్లదు వీని కియ్యెడన్ ” 

ఉలూచి గంగానదిపులిన స్థలంబున నర్జునుని( గాంచి "తనలో విత 

ర్కి_ంచు కొనుచు నా ఏివ్యచ్చు నిట్లు మెచ్చుకొనీనది. ఈ పద్యము నందలి 

పథమ చతుర్ధ పాదారంభములను బట్టి చాచిన చేమకూర వాని కీపద్య 
రచనా నమయంబున నల్ల నాని చెద్దనామాత్యుని 

(శ) 
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“కమ్మని కుందనంబు కనుగందని మే, నెల కేటి చాంటులన్ 

బమ్మెర వేవ౭ దోలు తెగబాంెడు వెండుక, లిందుబింబమున్ 

గిమ్బన నీదు మోము, గిరి శేపులు ఎటూపవులు, కౌను గాన రా 

దమ్మక చెల్ల : వాని వికచాంబకముల్ ళతస్మత జై|తముల్ 

ఆను పద్యము న్మర ణయం దుండిన నుండనోపును శానీ, “అమ్మకచెల్ల ' 

యను నాళ్చ ర్య్యార్భక ము కొంటంబడినంత , నయ్యది "రండు తునీయలయిు 

“యమ్మకచెల్ల దు? అను వింత మేళనమునకుం గవి కవకాళము నొసంగ ననుట 

ఆన్న. ఈ విఖువుం గాంచియే యపారముగా నానందించిన నార వేకులు 

గలరు. ఒక వద్యృమున కిట్టి చమత్కార మొకటి యుండిన జాలదా యని 

సంతపించు వారునుం గలరు. కాని. మన కవి యర్థ వి శషంబుల నలంతుల“ 

దనియు నట్ట వా(డు వాడు గాడని పాథకమవోళ యు లిప్పటికే గుర్తించి 

యుందురు. అటి యీ కవి సందు దొరికినడిగదా యని లూ విజువు నందలి 

చమళ్కారమును జూపి, యంత మా వమున. ద్భి నందునా యను నంచే 

పాము గలుగక మానదు. పదములకు వళంవదు. డై కృ మును విడిచి 

(వకట్రాలతుం బాయునట్ట కపి (౧ళంసావా తుండు గాసరండు గదా! అట్ట యెద 

నెత6 డధమ కవులలో. జేరందగిన నాశ యగును. కావువ యా ఛార్హ్య్యము 

'నెలుంగ వలయు ననిన నీ పద్యము ఫించుక పరిశీలింప వలయును. 

పద్య పాఠ (గవాణమునందు కతా ఫపూర్త్ణ వేదము వేంకటరాయ 

శాస్త్రి గారును, తిరుపతి వేంకశుళ్వర కవివద్యులును బయినిం జూపిన పాఠ 
\ 

మునే గహించిరి. జూలూరు అప్పయ్య పంతులు గారు, 

“ప త్యమ్ముగ రూపసంవద ధనాధిపనూనుని ధిక్కరించి నా 

డమ్మక చెల్ల ! నా హృదయ మమ్మక చెల్లదు రని కయ్యెడన్ .” 

అని యు తరారమును భిన్నముగం బరఠించిరి, నోరి గురులింగశా స్త్రి 
లాలి యు 

గారును గొంచెము శేదముతోడ జూలూరి వారి పొఠమునే యంగీకరించిరి. 

వ్యాఖ్యాన విమర్శ మున కనువు గలుగుటకు జూలూరి వారి వ్యాఖ్యా 
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నము వేంకటరాయశాస్త్రి, గారి వ్యాఖ్యానము నిందు నివేదించు చువ్నా( 

డను. జూలూరి వారి వా వ్రజ వనే మున 

“కమ్మని జాళు వాను == చక్కని మెల్ళి బంగారమును, ఒరియగల్లిన 

చెక్కుల "లుక్కు-వాడు = రాపాడడ మునకు తగినటువంటి చెక్కుల యొక్క 

సొగసు శల వాడున్నూ్నూ, చొక్కమృగు ==పరిశుదమయినటుపంటిన్నీ , జాతి = 
మ్ టు 

కి తీిమము గానటువంటిన్నీ, శ౦వు = పద్మరాగ మణిని, ఇలగా గొను=ా 

కొనివేయజాలి నటువంటి ఆనగా తన అధికారనులో వుండ గలిగి నటువంటి * 

మోవి మెరుంగువాడు=అఢరోవపము యొక్క కాంతి గలిగిన వాడున్నూ 
౦ 

సతరమ్ము గ =నిజముగాను, రూప సం౩ద==చక్ళదనము యొక్క సమృద్ది, 

వేశను, ధనాధిపనూనుని ==దనాధిప_కుబిరునియొక్క సూనుని_కుమారుడె ౫ 

నలకూబడదుసి కంంరించినాడు ఆతినన్నురించినాడు, అముకచెల = అము నే - ధ్త్కా లా క శ్ర ౌన శ్ర 

చెల అనగా భళా యనుట, నా హృదయము == నా మనస్సు: వీనికి = యీ 
Fry 

యగును నికి అమ్మక చెల్ల దుజజఅమి వేసేనే గాని వదు: యెయ్యెడక = 
దై rm © వాం 

యే స్టలమందునూ __”ి అని కలదు. 

ఆంక వేదము వేంకటరాయశాజ్ర్రుగా రన్ననొ, యీ పద్యృమునకు 

వ్యాఖ్యాన రూపము? నిట్లు (వాసిరె, “ఇమ్మని జాళు వాకా = చక్కని మెల్ళి 

బంగారమును, ఒద య ల్లిన == రెవెడి గలిగినట్ట, చెక్కుల కుక్కు వ డి 

చెక్కిళ్ళ యందము గాల వాయు, ఏక్కువ ==వరళ ద్దము, జాతి ౭ం౦పుక౯ా = 

పద్భ రానమాణిక్యమును, వెలగా౯ా = (త రకు....అన౭యగా మోపికి) బూ ల 

ముగా, మూవి పెదవి; ధినాధిు నూనునికా =నలకూబరుని, రూఒనం 

పెదకా ==రూపముతో6 గూడుకొన్న సంపద చేతను._అనంగా రూపముచేతను, 

ధనముచేతను, _ ధిక్కరించు వాడు తిరస్మగించుచున్నాడు; నా వ్యాడ 

యమునా మనస్సును; అన్ముక చెల్ల దు == అమ్మి పయకత ప్పదు; అమ్మకి 

చెల — ఆక ఆ] అము.” స్స్ బాభి 

క వ్యాఖ్యానములను బరికీలిం చిన చో నీ పదమునకు బూర్ళ 

బాభ్యాళలందలు నీ (క్రింది రీతి తాత్పర్యము నూహించియుందు రనుట 
స్పషమగును. 

౬ 
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“చక్కని మెల్మి బంగారమును రాపాడంగలిగినట్టి చెక్కిళ్ళ యందము 

గలవాడును, పరిశుద్ద మగు పద్మరాగమును దనకు వమా ల్యముగాః గొన( 

గలిగిన "వెదని మెటు(గు గలవాండును, రూపముతోంగూడుకొన్న సంపదవేత 

(లేక, చక్కదనము యొక్క సమృద్దిచేత) నలకూబరుని ధిక్కరించువాండును 

నగు నీతని (అర్జునుని) కీ స్థలమందు నా మనస్సును వి|క్రయింపక తప్పదు; 

బళా!” అని యులూచి కలంచే ననియే చా రూహించి యుందురు. ఇందు 

మేల్మి బంగారమును రాపాడ6 గలిగినట్టి యనుటలో నా ద్వితీయకు సమ 

న్వయ మెట్టుల గురుదుతో? బంగారముతో రాపాడ. గలిగినట్టి యను 

భావమా? ఎట్ల యినను వర్ణిత మగు చెక్కిళ్ళ గుణ మెయ్యదిః అను (పశ్నలు 

కలుగును. పద్భ'రాగమును దనకు (మోవికి మూల్యముగా, గొన6గలిగిన 

మోపవీ యన నర్శమమి! ఈ తావున జూలూరు అక్పయ్య గా రని నట్టల సద 

రాగమణిని కొనివేయం గలిగిన మోవి యనుటయే నమంజనముగ నుండునా? 

అను సం దెహములు రెండవ వర్షనయందు. బోడకట్టును, ఇంక  మూ6డవ 

వ నయందు వంకట రాయ “(సై చ్రుగొ రంగికరిం చిన “సన్యమ్మగురూః సంపద" 

యను పాఠమందలి “సత్యమృ్మగు” అను ఒదమున కర్ణము నొసంికుండుట 

చేత నిజమగు రూపసంపద యనిగాని, శాశషతమగు రూప సంపద యనిగాని 

యర్థమ" చెప్పవలసి వచ్చునా ? అ ట్రయిన నీ పదములవలన6 గలిగిన | పయో 

జన మేమి? కాక, యిద్ది “'పాసకోన ముంచిన కూసుమాటి” యే యగునా 

“నత్యమ్ము గ” నను పాఠ మింతకన్న నన్వయ సే సౌెలభ్యముగ లిగి యుండునా? 

యను _పశ్నులు సరంపర వచ్చుచుండును, 

"మొదటి మూండు చరణములయందుళు గల (ప్మకమమును ఒట్టియు, 

నుపమాన నిరాకరణ వాచకములను బట్టియు. జూచినచో నర్తును(డు రూప 

సంపద యందు నలకూబరుని కన్న మిన్న యనియు. నాతని మోవిజాతి 

కంపు కం శు నెజ్జినయి మెజు6 గాక్కి యున్నదనియు, నాతని చెక్కిళ్ళు 

కమ్మని జాళు వాక న్న పసిమి మిగిలి (ప కాశించుచున్న వనియు నులూచఛి 

(గ్రహించి " 'ఆహో! యీతని కిచ్చట నెను నా వాదయము నమ్మక తప్పదు” 

అని నిశృయించుకొ నెనని సె వ్యాఖ్యాత లుదెకించిరానుట సస్ఫుటము గదా! 
రాలా 6 

వటి | పతిబంధకము లేకున్నను బయునింగల మూండు చరణముల యందలి 
రు 
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వర్షన నాలుగవ పాదమున6 గల నిక్సాయమున డౌట్లు దారినిం నలుగలజేసమ? 

ఈ నిళ్ళయమునందు తన హృదయము నమ్ము నలం పేల  యులూచికింగలుగ 

వలయును 1 “వీని కియ్యెడన్ ” అనునంళటి యగత్య మేమి సమకూరెను * 

ఆనీ శంకింకోక తీఅదుగుదా! అన నిట్టి శంకలవంక నావూర్వ వ్యాఖ్యాతలు 

పోర రె పద్యమును బఠించుచు. దుది చరణను కడకు వచ్చి, “అమ్మక చెల్ల 

నా హృదయ మమ్మక చెలదు పీని కియ్యెడన్ ” అని చదివినంత “నయ్యా: 

మాట విబుచునేి ర్చ్పని యానందించి, యంతటితే నీపద్య గుణదోవ విచార 

మును వ్యాఖ్యాత లును, వానర కులును ద్యజించి రనిరయే యనవలయును. 

చెండి కొడుకుగ నలంక్భతు( డయిన యర్హునుని యందముం గాంచి సుభ దా 

సఖులాళ్ళ దర్టమున, 

“ఓ మగువలాగ, మును విన 

మా? మన్మథు సతని మేనమామన్ మధునిన్” 

అని యనిన యక్చుడు సు పి వద్ద సుందరా కారులగు మన్మధుని వసంతు 

నింజెబ్పుచు నీ మాటల విఖుపుతోం జమత్కారము జూపెనుగాన సంత నించీ 

తిమి, ఆ యెడ నెట్టి యామేపణయు నుండ. జాలదు. కాని, మన ఒద్యుమునం 

దమ్మక "మేల యావళ్యక మయ్యెనొ చూపకున్న నీ పదచ్చెద చమత్కార 

మంతయు విరసమగును ౫చా | 

ఇచ్చట నొకమాట చెష్పందగుము. జాలూరివాగు, వెంకటరాయశా,స్రై 

గారు నొన6గిన వ్యాఖ్యానమున సంత్భ ప్ నంది యుటి శంకకును జాల్చదని 
ఆం రు 

వార నేకులుందు రనుట నిక్కము. అది యట్టులగుట మన విమర్శనా రాహిత్య 

మనుటకన్న గవి చమత్కారాధిక్య మనుటయే మేలు. చేమకూర వాండు 

పండిత పామరుల నొక్క రీతిని రంజించు నేర్చు. గలిగి “నన్న 

గంభీర గతిన్ రణించుి సామర్ద రము గలవాడు గాని సామాన్యుండు గాడు 

ఎంత యా(కటి కంత యావోర మిడు నీవి (మాను బోలినవా(డు. 

ఇంక పదచ్చేద చమత్కారము నారయుదము గాక: ఈ విమర్శన 

మునక బూరో కము లగు (పళ్నములు బాల నుపకరించును. అందు 



విజయవిలాస వ్యాఖ్యాన విధానము విరక్తి 

ముదటిది : “కమ్మని జాళువా దొరయం గర్షిన చెక్కుల అక్కు వాడు” 
a LU 

ఆను వర్ణనను గుణించి, చక్కని మెల్ళి బంగారమును (తో?) నాపాడ( 
ళీ 

గలిగినట్టి చెక్కిళ్ళ యందము గలవాఃడనికచా! య్వ్జాము నొసగి. అక అదు 
గ్ 1 

ఆడా 

6ం/ నర్జునుని చెక్కిళ్ళు పదియార్వన్నె పసిండి చాయ గలిగి యున్నదని యూవ్యా 

మగును. కాని. యిట్లు వర్ణించుటకు మహా =. తిబందక మొక్కటి “లదు. 

అర్జునుండు విజయవిలాస కావ్యము నందు_త కిన కావ్యముల యందును 

గూడ కృష్ణవర్ణము గలవాండు. అర్జున నామఢేయమున శాధార భూత 

మగు “దుర్గ భమగు నవదాతవర్ణము" పొండవమధ్య యోధా గణి వర్ణనల 

యందు చాల మృగ్యము చ | గంధ రాజమునం దీతశు “కమ్మని కుంద నంబు 

కనుకందని మేను" గలవాడు గాని. “ఆరకూటచ్చాయ నవఘళించు శరరము 

గలవాంకు గాని కాడు. ఉలూచి నాండాగాంగ నెకతమున( గాంచిన 

యోాత (డు “కలకకా నగుచుండెడి సవ్యసాచి, నిం|దోషలరోచిం జూచి, తల 

ఆయమూచి, యులూచి రసోచితంబుగన్” అను పద్యమును బట్టి “ఇం: దోఒలరో చి” 

యిం|ద సీలముణుల కాంతివంటి చేవాచ్చాయ గల | కీడియే గాని, “మెజు(గు 

బంగరు వాయ మించు చేవామువా (డు' కాండు. ఆవల యతి వేషమున వున్న 

కిడిటితో ముచ్చటించుచు సుభ|ద వర్ణించిన యర్దునుండును. 

“ఎ గుబుజంబుల వాడు మృగరాజు మధ్యంబు( 

బుడిరీ పుచ్చికొను నెన్నడుము వాడు, 

'నెటి వెం్యడుకల వాడు, నీలంపు నికరంపు 

-మెటుంగు చామనచాయ మేనివాండు.” 

చామనఛభాయ యున శ్యామలచ్బాయ యని సవ్ఫాదయు లెబుంగు 

నదియ, కావున జేమకూర వేంకటరాజక వి యతర్దునుండు నల్తనివాండే యను 

తకు నంచేవాము లేదు, ఇట్ల నేక స్థలంబుల నల్ల నివానిగ భావించి వర్ణించిన 
“ఇత 

యాత (డు మన పద్యమునందు స్వర్ణ వర్జుసిగ నభివర్షంచ ననుట సావాసము 

గాక మానదు. 'భకి విశ్వాసంబుల్ సి సొమ్ము” లన (శ ద్రాభ క్తులకుం జేరు 

(28) 
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గాంచిన వేంకటరా బిటి య నె చిత్యమునకు( బాల్చడె నని నిర్హారణ వేయు 
6 

టకు బూర్య మెంతయేని యాబింపవలయును గదా! 

అట్ల యినచో నీ “కమ్మని జాళువా” గతి యేమి కావలయును? ఒక్కిం 

చుక పరికింవుండు : పూర్వ వ్యాఖ్యాత లందును జాళువాకును, జిక్కు_ల 

కును వర్గ సాదృశ్య మున్నయదిగా౧ దలంచి పమాద మునకు లోనయిరి, 

ఒరయు ధాతువు సకర్మకము, రాచు, పరీతీంచు లోనగు నర్ధములం గల 

యది. చాని పకర్శ్మక కియగా భావించి “రాపాడు నను నర్గమును "జిప్పిరి. 

కావుననే “చక్కని మెలి బంగారమును అను ద్వితీయార్లము పొసంగక 

వారు తృతీయార్థము (బంగారముతో) నూహించిరా యను నం దేహమునకు (6 

గారణము కలిగను. ఇప్పు డీ సకర్శక డ్రియార్థమునే చెప్పినచో, “కమ్మని 

జాళువా నొరయ( గల్గిన చెక్కుల "కుక్కు వాడు”. అన “బళనమగు 

జాళువాదేశళశపు బంగారిమును (పదియాణువ న్నె పసిండిని) రాచుటకు సమర్హ 

మయిన చెక్కిళ్ళ యందము గలవాడు" అని యగును, బంగారమును రాచు 

నది (ఒర వెట్టునది) యొరగల్లు లేక సికపోపలము. ఇయ్యది నల్ల నయి వాల 

నునుపు గలిగి నిగనిగలాడునది యని యందటు నెజుంగునదియ, నైగ 

నీగ్యముతోడి నల్లని చెక్కిళ్ళు జాళువారదేశపు బంగారమును గాచుటకుం 

దగిన యొరగండ్ల వలె నున్నవని వర్ణనము. ఈ యర్థము వలన నర్జున దేహ 

చాయా వివాద మంతరించును, ఒరయు ఛాతువునకు( బండిత కపి నమ్మత 

మగు సకర్శ కారము పొసంగును. కమ్మని జాళువా౯ా అను ద్వితీయకు తృతి 

యార్జి ము 'జప్పికొను కష్టము తప్పును. 

” (చొ్పొక్కూమ్మగు జాతి కెంపు వెలగా6 గొను మోవి మెటుంగు వాండు” 

అను ద్వితీయవర్ల న యందు “వెలగాగొను అను స్థలమున బండితులు గొంత 

వాఖ్యానా పేతను గన(బజిచిరి, చూడుడు: జూలూరిచారు *వెలగా6ంగొను_ 

కొని వేయ(జాలు నటువంటి అనగా, తన అధికారములో వుండ6గలిగి నటు 

వంటి యని (ప్రత్యేక వివరణమును (వానిరి. ఇంక వేంకటరాయకా,స్తిగా 
రన్ననో, “వెలగాన్ ==(తనకు.... అనగా మోవికి] మూల్యముగా” నని కుండే 
లీకరణ రూపమున నొక పివరణము నొనంగిరి, ఇట్లీ వర్ధ్గనయం దింత 



విజయవిలాన వ్యాఖ్యాన విధానము విర్ల్ 

(కేక వివరణములకు(6 బూనుట యర్హ లెక, యన్యయ | సౌలభ్యము గాన 

రామిం జేసి యనియే గదా యూహిం'వలయును. జాూలూరకెవార. విధమున 

“నర్జునుని మోవి జాతి ఇంపును కొని తనకు లోబడిన చానినిగ నుంచికొన. 

జాలి: మున్న దిి_యని తెలియగలదు, కాని. వేంకటరాయశా స్త్రిగారి యర్హ 

మీంకను క్షిన్టముగనే యున్నదనక తప్పదు. అంగడియందు మనము తీసికొను 

వబువు కొఆఅకు మనమిచ్చు ధనమునకు మూల్యమని యందుము. వస్త్రము 

నళు మూల్యము పదిరూక అన సన్నివేశ మెట్టిదో శెలియునుగదా! ఇంక 

“పద్మ రాగ మాణిక్యమును తనకు (అనగా మోవికి) మూల్యముగా( దీసికొన 6 

గలుగు మోపి మెబుంగువాండుి అనిన మోవి తాను జాతికంపు అను 

ముూూల్యమున కమ్ముడువోవునని భావము తేలును. ఇం దాధిక్య మువమానము 

నందు (జాతి కెంపునందు) నిల్చును, తక్కిన శెండు చరణముల యందును 

గు ణా ధిక్య ముపమేయముల? గలదు. కావున నీ యర్థ మున రెండవ చరణము 

నందు |స|క్రమభంగము వాటిల్లుగు. కావున  “వెలగాన్” అనిన “మూల్య 
(౯) 

నిరయము కాగా నని యర్హ ము జెప్పికొనవల యును. 
ణ్ 

ఈ వర్షనయం దింకొక్కా చమత్కారము నారయుట యిదచావ 

వాముగ నుండంగలదు. చేమకూర వెంకట కవి సాధారణముగ కెంపు 

గుణము నుగడించునప్పుడు ఐల యను పదమును [1బయోగించుచుండును, 

సాభి| పొయదదములతో నలరారుచు సవాదయా స్లోదకరముగ నుండు సీస 

పద్యుమున నింద! స్థపురంబు నందలి విటులు వెరకాంతా గుణగణములను 

వరించు పటున ల. వెలలేని పొందిక విడివడ మెజయు నీ. శెంపుల 

గొగడల కీరవాణి” యని వర్గించెను. (ఈ సీసపద్యము నందు గూడ సంకట 

కపి పద|సయోగ సే*ష్టవమును. రత్నగుణ పరిజ్హానమును నెంతయేని 

యుండుట నిట నా నిపవనమున కడ్డంకి యగుచున్నయది.) ఈ పద్యము 

నందును గెంపు వలలేనిదె పొందికయందు (కట్టడ పుం బనితనమునందు) విడి 

(ఎజ్జింద నము, వ్యాపించునట్లుగా6 | బకాశించుచున్నది. ఈ వెలలేని” యను 

టకు అమూల్య మనునర్ణ ను కీరవాణి వేశ్యాపరముగం కెగ్పుదుము గాన, 

“కంపు పచార్హ మున నవ్రాంతరము నారయవలయును. అట్టులనేె మన 

పద్యమునందును “జాతిశెంపు వెలగా గొనుిట నంపా వ్లించినది. “వెల? 
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యనునది వెల్ల యొక్క రూపాంతరము. ఈయది యా మేడితంబున వెల వెల 

యను రూపమున సు (ప్రసిద్ధము. "తిల వెల యను రూపాంతరములు సాధార 

ణముగ నా|మేడితముననే కాననగుచున్న వి. బహుజనపల్లి సీతారామా 

చార్యులుగారు “శెలికు రూపాంతర మనియు, నా|మేడితముప తెల తెల 

అని |పయు క్ష మనియు వివరణము (వాసి, “వెలి రూపమున కట్టి వివరణము 

నొసంగశె రి. ఈయది పమాదమే కావలయును, ఏల యనిన వాలే “వెల 

వెల పదమున వెల -[..వెల అని విభజనను జూపిరి, కావున “తెలి వలెనే “వెలి 

పమును గూడ వీరంగీకరించిరి, ఈ 'వెల_తెల్ల అను నరము వేంకటకవి 

దృష్టిని గల దనుటకు నిదర్శనము లింకను జూప(గలవు. ఆ యర్హము నను 

సంధించి యీ చరణమునకు *చొక్కమ్మగు _ దోవరహిత మై పరిశుద్ధ మైన, 

జాతి కెంపున్ _పద్మరాగ మను జాతినామమున(6 బరగు (సింవాళ దేశ జము) 

ర_క్రవర్ణముగల. “"౦పును, వెలంగాన్ _ కెల్ల గా, అనంగా, చాలినంత యెట్లు 

దనము లేని యట్లుగా, కొను_పరిగణించు, మోవి మెబుంగువాండు అని 

యూహింప6 దగును, 

తక్కుం గల సంళయములను గూడ నిట్టులనె యారయందగు నని 

విడిచి, నాలుగవ చరణము నందలి పదవిభజన చమత్కారము నించుక నివే 

దించును చేమకూరకవి కడుంగడు శ ద్లాళువు. సందు దొరికివది కచాయని 

మంచిమేల ములకు బూనువాండు గాడని యంగీకరించితిమిగచా!: కావునా 

జె పాదములలో. జాలినంత నందర్భమును గల్ప్సింపక యే యో పాద మునం 

దమ్మకమునకు దిగడని నా విశ్వాశము. ఆ విశ్వాసముతోడ 6 ఐబద్యమును 

బరిశీలింస మొదటి చరణమునందు బంగారము నొరయం గల్లుట కలదు. ఒర 

యుట యనం బరీతీంచుటయు గూడ గాన నీ చరణమునందు స్వర్ణ పరీత 

యున్నది, రెండవ చరణమునందు జాతికెంపు “వెలా గొనుట యను” 

మూల్య నిర్ణయము కలదు, ఇది రత్నపరీక. మూండవ చరణమున “రూప 

సంపద” గల యాత డున్న వాడు. జాతరూపము, కౌవ్యము లోనగు పద 

ములను బట్టియు “రూపి “రూప్య' యను నాణములకు6గల సంన్క్బృత పద 

ములను బట్టియు, జూడ నిచ్చట; గొంత ధనము గలవా6డును గలదు, రవి 



వి జయవిలాన వ్యాఖ్యాన విధానను వరి 

కీ చరణమున? గల ధసద్మష్టి యే ధనాధిపసమూను నుపషమానముగ6 దికికొని 

వచ్చెను. 

పాఠకమవోశయులారా: మన కడ వికయముకొఆ కర రత్నాభరణ 

మున్న దని భావించినచో చాని వికయమునకు మనము చూడందగిన విషయ 

ములు మూ౦6డుకదా: మొదటే నగయందు. గల బంగారు వన్నెను, ధరను 

నిర్ణయించుట దీని స్వర్ణ పర్క్షకుడు బంగారము నొరగంటివై గీటు పెట్టి 
యిన్ని వన్నెల బంగార మనియు, నింళదర గల బంగార మనియు నిర 

యించి, “ఉల్లాకు” నొసంగును. ఇంతవజకుూ( ₹వల సర్గ విషయము. తరువాత 

నాయాభరణము నందలి మాణిక్యముల వెల నిర్ణయము గాపలయును. నీనిర్ణ 

రత్న వరీక వలయు: అయ్యదియే రెండవ చరణమునందలి విషయము. స్వళ 

పరీతయు, మాణిక్యసరీతయు నైన యనంతరము |కయకుని (కొనువానిని) 
నెమకవలయును. అప్పుడు గాని వి|కయ కార్యము వపశిసమా ప్రి నందదుకి 

మన కవి కాలమునాటికిం గల విపణి (పవర్తన మిట్టదియ. ఈ మూ+ండం. 

'ములను : అనగా నునకడ నున్న యమూల్య మాణిక్యా భ్ణమునందలి 

పపిందడి పస(దనంబు నెజటుంగ6 గలవాడును, నందలి ఇంపుల సొంపును 

గు_ర్జింప( గలవాండును, నెంత విలువ యయినను నర్హ మని తోచిన నీయ, 

జాలినంత ధనము కలవాడును, ఒక్కచోటనే, ఒక్కావ్య_క్రియం దే. లభించిన 

యెడల నాయు త్త మాభరణము నాచోటనే, యాతనికే యమ్మి వేయుదుము 

గదా: లేకయున్న నింకొకచోట నియ్యది చెల్లునాః: గుణగణముల నెజుంగ( 

జాలి యర్హ మూల్యము నెస6గ6గల 'యైశ్వర్యమున్న వానికన్న మిన్నయగు 

(కయకు( వ్వ నికి నెప్పుడును లభింప( జాలండు. కావుననే యా చక్కని 

వెలగల రత్నాభరణము నాతనికే యా తణముననే యమ్మి వైతుము. ఈ 

ఇద్యుమునం దులూచీవ్యాదయ . విక్రయమునకుం గూడ నట్టి పరి స్థితులే 

యేర్చడెను. 

ఈ చెక్కుల శుక్కువాండు (ఆందము లగు చెక్కిళ్ళు గలవాడు 

జాళువా నొరయయC( గల్లినవా(డు, 

ఈ మోవి మెబుంగువా(డు (మెటుగు గల మోవిగల యర్జునుండు. 
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జాతి ఇంవులకు (జా తై్యకవచనము) మూల్య నిర్ణయము నొనరింప 

సమర్జుండు, 

ఈ సుంద"రాకాగుండు అర్థ పతి కుమారుని నసితము తిరస్కరింప జాతి 

నంత ధనము కలవాడు. (అర్గసతివలె తన ధసము నంతటిని నొక మూల 

నుంచి (వాణమి తునికి నైతము విజాటనము మానజాలనివాండు గాండు, 

సాధారణ ధనిక పు[తులవలె విచ్చలవిడిగ వెచ్చించి కలాదృ్భష్టిని జీవనమున 
గడువు వాడు, ఇట్టి గుణ|తయము గలవాడు శకావుననే అమ్మక చెల్ల 

(ఎంతయానందము | నా వ్యాదయమమ్ముక చెల్లదు ఫిని కీయెడన్ . 
7 

ఉలూచి వి|క్రయింప నున్నది తన హృదయము. చ వివర ణమునుబిట్ట! 

చూడ నా వాద యము అపరిమిత మూల్యమునకు( బా|తమగు పద్మరాగ 

ఖ చిత స్వర్ణ విభూమ యని ధ్వనింపక మానదు ఎంత యు త్తమ మగు ధ్వ" 
యిట్టి యు త్తమ ధ్వనుల నెన్నిటినేని గలగియున్న విజయ విలాస కావ్య 

ముత్తమ కావ్య వతంసము గాకుండునే ! అనురాగభరితంబగు హృదయమును 

బిద్భరాగ మణిమయాభరణముగ 6 గవి యూహించుట యాతని (పతిభావ 

మును వేయినోళ్ళం జాటుచున్నది, వాదయాశార వర్ణ నముల నెజింగిన వారు 

దీని కానందింపకపోరు, నిమ్మల్మషమగు తన వాదయమునందలి గుణగణము 

లను బాగుగ గు రొంచి వానికి. దగిన యట డ్రత్యనురాగ మూల్యము 

నొసంగగల యాత. డొక్కు తన్వంగికి. జిక్కినేని యాతని శాతణంబున 

నాయంగన తన వాద యము నర్చింపక  మిన్నకుండునా, ఉలూచి తన 

' హృదయము నమ్ముటయా యని కొందు స్గూలద్భష్టి నారసి వోవోకార 

ములకు బూనుదురు. కన్యాజన వర|గవాణంబు నిక్కముగ నమ్ముటయ: 

కాని యే మూల్యమునకు ?* అనంత మతి పవి్నిత మనుదిన _పవర్ధమాన మగు 

(పత్యనుకాగ మూల్యమునకు మానవులు వి కీతులగుచున్నారు, భగవంతుండు 

గూడ నట్టి | పణయమూల్యమునకు వి కతు డగునని గదా యుదారాశయు 

లుపదేశింతురు ! కావున నీ విషయమున నివ్వెజ నందంబనిలేదు. ఉలూచియు, 

దన హృదయము నర్పణచేసి, యాతని హృదయమును కైవశ మొనరించి 

కొనును. ఇంతకన్న ననో్యన్య పేమ యేమి యుండును ? 
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“అమ్మక చెల్ల” యను చాన6బద విభజన పొడి నింత సందర్భ శుద్ధి 

తోడ( (బయోగించి, కావ్యమునకు జీవం బన బరగు ధ్వనిని పోషించి, తన 

కావ్యమునకు నులూలపాతకు నొక్కరీతి నౌన్నత్యమునుగూర్చిన మన చేమ 

కూరవానికి. జేమోడ్పు లన. జెల్లదే i 

భారతి 

ఆంగీరస. జ్యేష్టము. బూకా. 1982. 

సంపుటము లి: సంఖ్య 6, 

“ఇవిజయ విలాస వ్యాఖ్యాన విధాని మను పేర భారతిలో వెలువడిన 

శ) తాపీ ధర్మారావుగారి వ్యాస పరంపరలో నిది నాల్షవది.---సంకలనక ర్త 



షే, తయు పదకవిత 

— 8) పి గణవతిశా స్త్రి 

ఇటీవల ఊ|తయ్య, సారంగపాణి మొదలయిన పద కొర్లలను గురించి, 

వారి పదరచనా పద్ధతిని గురించీ పత్రికల్లో చాలా వాదోపవాదాలు చెల 

రేగాయి. కొందరు విమర్శకు లీ జాతి రచయిత లందర్నీకలియగట్టి వీరందరు 

కేవలం అసభ్య పద రచనలు వేశారని అనేక విధాల దోపారోవణలు చేశారు, 

మరి కొందరు వీరంతటి ఉత్తమ రచయితలు లేరని వీరిని ఆకాశానికి ఎ ే 

శాం క్స్ 

ఈ దోపారోపణల ధాటీ 'కేతయ్యమీద, అతని పదరచనమీద మరింత 

తీ|వంగా సాగింది. ఈ విషయాలకు నంబంధించిన వాదోపవాదాలు త్మీవమెన 

అభిని వెళావాంకారాలతో సాగి ఉండడంవ లను, కొంతమంది ద్రసిద్దులలో నే 

ఈ విషయంలో తీ వమయిన భఇచాఖిపాయా లేర్పడి ఉండడం వల్లను, 

ముఖ్యంగాను ఈ వ్యాసంలో 'శేతజ్ఞుని పద రచనలను గురించిన దోషారోప 

ణల జాచిత్యా నౌచిశ్యాలను గురించి కొంచెం వివరించి _ాస్తాను, 

దోపూరోవణలు:-- 

వె విమర్శకులు కతయ్య పదాలు చాలా అనభ్యంగా ఉన్నాయనీ, 

పచాల చివర కేవలం “మువ్యగోపాలి అనే మకుటం మా|తం చేర్చి, ఇతడు 

మొవ్వ గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న సానెంపాడు వేశ్యల పె తనలో ఉబికిన 
లంపటత్యం మాత మే వ్య కీ కరించాడనీ, మరి” మధురభ క్రి అనేది ఇతని 

పదకవితలో ఏకోశాన్నా కనబడటం లేదనీ, తన నమానకాలీను లయిన 

రాజుల లాలసా సంత్భ ప్రి వికోసమే ఇతడీ పదరచన కుప| కమించాడనీ, కనక 

ఇతని పచాలన్నీ "కేవలం చె త్తి కింద జమక ట్టి వెయ్యాలని, కిటికి సాహితీ 

"గౌరవమే లేదనీ_ఇలాగ అనేక విధాల దోపారోవణలు చేశారు. 



జతయ్య పదక విత వ్ 

ఈ విషయాలమీద ఇంతగా వాద సతివాద ధూళి "రేగిన తరువా 

మన భాపలో బయలుదేరిన వచాల రచనా సంపదచాయము, మధురభ కి 
[న 

సం[ప్రదాయము, తత్స 
గా రెం 
రూము, ఈ మార్గంలో కె తయ్య అవలంబించిన 

రచనా పద్ధతి మొదలైన విషయాలన్నీ సాం|ఓగాయిక దృష్టితాను, అధునా 
తన దృష్టితోను పరిశీలించిన తరువాత నే కేతయ్య కదకవిత 

గుణదోషాలు మొదలై న వివయాలను గురించి చక్చించి ఒక నింయోనికి 
యా ల 

“రావడం న్యాయ్యము. 

cr 

ఇటీవలి విమర్శకులు పదక ర లందరకినీ ఒకే వశం కింద జమక టి 
జావ "క. A) 

చాలా తీ వమయిన దెపారోపణలు వేశారు. గాని ఈ సందర్భంలో ఒక విష 

యం ముఖ్యంగా జూపకం ఉంచుకో వావి. 

నిజానికి అన్నమయ్య, తెతయ్య, సారంగపాణి, సభావతయ్య మొద 

లయిన పదక ర లందరు ఒకే కాలానికి గాని, తరవోకు గాని చెందినవారు 

కారు. 

క 

మెన అంతరువు ఉన్నాయి, ఆయా రచయితల రచనా వె ఖరినిబటి, వీకెలో 
య యా ట్ 

కిరిలో (పతి రచయితకు (పళ్యేక వ్య కత్వము, రచనా పద్దతి, వికి 
లా థి 

కొందరు ఉ తము లనీ, మరి కొందరు కొంచెం తక్కువ అంతరువుకు చెందిన 

వారనీ ఇలాగ అయా రచయితల తారతమ్య భావాలు తేల్చుకోవాలి. 

పదకవిత :- 

మన ఛావలో పదకవిత (పత్యేక శాఖగా పవేర్కొనందగిన గయ 

వాజ్బ్యయంగా (సిద్ది పొందింది. దీనిలో సంగీత సాహిత్యాలు రెండు సమాన 

స్తాయిలో నడున్తూంటాయి అంతే కాదు. ఈ జాతి రచనలలో సంగీత సాహి 

తాలు రెండు పరస్పరాచ్చాదన సంభవించకుండా విజృంభిస్తూ క్రమంగా 

అర్ధ నారీశ్వర మూ _కవలె (పత్యేక వ్య _క్రిత్వంతోను, సౌందర్యంతోను భా” 

సాయి. పదరచనలో కనిపించె | పత్యేక లక్షణాలలో ఇది చాలా ముఖ్య 

మయినది. 

త్యాగరాజాదులు రచించిన కృతులలో చాలా వాటిలో నంగీతాని 

కున్నంత | వాముఖ్యం సాహిత్యానికీ కనబడదు. ఈ జాతి కృతులలో సంగీత 
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భావమే సాహీత్యంలోని స దాలకు జీవంపోసి పొణ|పై తిష్ట చేస్తుంది. ఉదా 

హరణకు త్యాగరాజు చేవమనోవారి రాగంలో రచించిన “రామా ఇక నన్ను 

బోవ, రాదా: దయలేచా?” అనే కృతి వీసుకుంచాము. కేవలం సాహిత్య 

దృష్టితో పరిశీలించినపుడు ఈ కృతి ప ఎని వి పదాలలో రసస్ఫోరక మైన శ 

ఏమీ కనబడదు. కాని, చేవమనోహరి రాగంతో వీటిని రంగరించినపు డీ 

పల్లవి పదాలు జీవ చైతన్యంతో నృత్యం చేస్తూ శోతల హృదయా లు|రూత 

భూగిసాయి, ఇక్కడ సంగీతానికి వచ్చినంత (పాధాన్యం సాహిత్యానికి 

రాలేదు. ఇలాంటిచో ట్ర సంగీత మే సాహిళ్యాని కుజ్జీవక మౌతుంది. 

రామచదాను మొదలయినవారు రచించిన కీ రనలలో చాలా వాటిలో 

సంగీళానికి సాహిత్యాని కున్నంత పాధాన్యం కనబడదు. ఉదాహరణకు 

చ (కింది కీ ర్రన భాగం తీనుకుంచాము. 

“ఏ తీరుగ నను దయజూవెదవో. ఇనవంశో తమ రామా! 

నా తరనూ భవసాగర మీదను_నళినదశక్షణ రామా ! 

కారుణ్యాలయ భ క్ర్షవరద ! నను_కన్నది కానుపు “రామా?” 

దీనిలో సంగితం ఛాయామా (తంగానె (ప్రయత్నించి ఈ కీర్తన పదా 

లన్నీ వొడుగిస్తూ, అర భా వాదులన్నీ అలత్యంచే స్తే త ప్పృ-రాగాలావన 

కిక్క_డ అవకాశమే లేదు. 

ఇక ఉత్తమమైన పదరచనలో సంగీత సాహిత్యాలు రెండూ సమాన 

స్థాయిలో నడుస్తూ పరస్పరోజ్లీవకములై మేళవించి ఒక వినూతన మైన 

(పత్యేక స్వరూపంతో భాసిస్తాయి. ఈ |క్రింది శేతయ్య పదం దీనికి ఉదా 

హరణగా స్వీకరింప వచ్చును. 

సావేరి _ ఆది 

( స్వీయ _ సఖిశికు ) 

పలవి: తాళి మొక్కరి కైన వచా ! ఓ చెలియరో 
యు (a) 

అనుస లవి: లోలాతీ ; మువ్యగోపాలునికి నీకు మాట లై శే: 1తాళి॥ 



చ| తయ్య పదకవిత 

1. వొాడలుగ నీ వలుగ వళశమె?మీ* తిరుగు 

లాడి చాలు నన్న టున్నది ; యెవరు మెతుగే 
(య వాడా 

కూడక మిరిన టున్నది - నే ఇల మీకు _ 
౧౧౫ ౧౧ 

కోపము ముక్కు నున్నది చెలియరో : తాళి! 

ఏ. చలమున వా. డొక డంశు నగగా నూర కుండక 

చెలియరో ! యిడేటి కోసము ? చెలునే మీ తో 

చెలిమి చెసిన పాపము : ఎందు మీకు 

వలునని మనసావము + చెలియరో : తాళి; 

శ 
(టె 

౩. ఎలమీ పాలు నీరువలె కలిసీ యుండ మువ్వగోపాలునితో_ 

చెలియరో యూ చల మెటిక? ఇటువంటి గుణము 

చెల్లు సె నీవంటి మేటికి? వివేక మీంత 

వలువచా ! ₹ఇసాయును సటికి ఓ చెలియా 1 ఈాఖి 

మన పదరచనా సంప్రదాయము: - 

ఆం[ధభాషలో సదరచన అన్నమాచఛార్యునితోను, తద్వంశీయు లైన 

తాళ్ళపాక కవులతోను చాగా వి నృత మై ఒక స్వతం|త గెయశాఖగా సిర 
అవాలి a థి 

పడిపోయింది. తే తజ్జు ని కాలానికి “పది మనే మాట మధురభక్తి, శృంగా 

రము కలిసిన ఒక జాతి గేయరచనగా |[పనిద్ది కెక్కినట్లు కనబడుతుంది. అన్న 
థు ౧౧ 

మాచార్యుని పదాలు, తదితర తాళ్ళపాక కవుల పదాలు పరిశీలిస్తే ఆ 

కాలంలో పదాలు శేవలం శృంగారపరంగానే గాక ఆధ్యాత్మికంగా రచించే 

సం|సదాయం రూూడా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నది. 

అన్నమాచార్యుండు తాళ్ళపాక కవులలోనే కాక ఇంతవరకు మనకు 

పదక రలుగా _పసిద్దులెన బా రందరిలోను [వథముడు, ఇతడు (క్రీశ. 1408లో 

జన్మించి 1508లో పరమపదించాడు. అంశ ఇంచుమించుగా 15వ శశా బి 

_పథమార్జం నాటికే మన పదరచన స్థిరంగా నెలకొన్నదని నిశ్చయించ 

వచ్చును. అన్న మాచార్యుని కాలానికే సదరచన స్రిరపడినదంు _ అంతకు 
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చాలా కాలానికి పూర్ణమే పదరచన, తత్సం| పచాయము మన దేశంలో 

| వారంభ మె ఉండాలి, 

చ! తజ్జు (డు 17వ శా బి [ప్రధమ భాగంలోనివాడు. ఇందువేత 

ఇతని ఒదరచన ఆ సమీపంలోనే _పారంభమైఉండాలి. దీనినిజట్టి శ్మేతయ్యకు 

సుమారు ఆండు శతాబ్దాల పూర్వుంనించి మనదేశంలో పదరచన (పారం 

భించి ఉండవచ్చునని నిశ్చయిం చవచ్చును. పతావతా._. మ తయ్యకు సుమారు 
రెండు శతాకాల నించీ దేశంలో వదరచనా సం|పదాయం నెలకొన్నదనీ, 

అది అన్న మాచార్యునితో స్థిరరూపం ధరించినద నీ, (వన్తుతం మనకు 

లభిఘమన్న [వేనా ణాలను బెట్టి నిర్థారణ చెయ్యవచ్చును. 

అన్న మాచార్యునితోను, తద్యంకీయులతోను (పారంభించిన పదరచన 

'మ్యతయ్య కాలము నాటికి బాగా పరిణత మె వరిపూర్ణి స్థితికి వచ్చింది. ఈ 

పరిణతి పరిశిలనకువూర్యాం అన్నమాచార్యుల కాలంనాటి పదకవితా స్వరూప 

స్వభాబా లెలాగ ఉన్నాయో పరిశీలిద్దాము. 

తాళ్ళపాక కవుల శృంగార కీర్తనలు: - 

తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు, తద్వంశీయులె న పెద తిరుమలా 

చార్యుడు, తిరుమలాచార్యుడు తాము |వాసిన మధురభక్తి స్ఫోరకములెన 

రచనలకు శృంగార కీర్తన లని రువెట్టారు, ఇవన్నీ వేంకశేళ్వర నామాం 
కితంగానే రచించారు. తాళ్ళపాక కవులు తమ శృంగార కిర్తనలలో 
స్వాధీనపతిక, వాసనక నజ్జిక, విరవోత్క_౦రిత , ఖండిత మొదలైన నాయికల 

మనోభా వాలన్నీ సూక్ళుములై న భంగిమలతోను, వై విధ్యాలతోను అనేక 

విధాలుగా వర్ణించారు. ఇంకా కొన్ని కొన్ని చోట్ల 'వేంక కేళ్వరునికి, 

(శ్రీకృష్ణుని అ భే ధాధ్యవసాయం వసి గ్రిక్ళష్లుని బాల్వ్యచేష్టలు, శృంగార 
చేష్టలు మొద లై నవన్నీ 'వేంకశుళశ్వర నామాంకితంగానే రచించారు. ఇవి 
గాక వేంకశేళ్వరుని మేలుకొలుపులు, వవళింపు సేవలు ఇంకా వివిధములైన 
భోగాలు, వాటి వర్ణనలు ఈ కీ రినలలో ఎక్కువగా కన్చిసాయి. 

వీరి పదాలలో సాం [పచాయకంగా వచ్చే అష్టవిధ నాయికలే గాక, 
భోగకాంతలు, వరకీయలు, చెంచెతలు, బోయ(స్ర్రీలు మొదలె నవారుకూడా 
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వేంక శేళ్వరుని నెయిక లొెళతారు, అయితే తాళ్ళపాక కవుల ౬ రనలలో 

ఇలాంటి అసాం[పదాయిశా లె న నాయిక*ః మనోభావ వరనలు స్వల్పంగానే ఎ to 

కసిపిస్క న్నాయి. 

సాంప్రదాయకంగా వచ్చే స్వాధినపతి కాది నాయికలు, చాక మనో 

భావ వర్ణనలు తాళ్ళపాక కవుల కి రనలలో (వధానంగా ఉన్నాయని అను 

కున్నాము. ఈ విషయంలో ఈ కవులలో కనిపించే వినృతి, వై విధ్యము 
తె శయ్యలో ఇంకా ఒక అంతరువు దాకా 3కి వెళ్ళిపోయాయి, 

చ్యేతయ్య అంతటితో ఊరుకోక నాయికా మనోభావ వై విధ్య (వదర్శనా 
అలో అవధులకు వెళ్ళిపోయాడు. 

వరి రాగంలో రచించిన ఈ [కింది గీళంలోని వికహోత్మంకతాభి 

వర్ణనము అన్నమయ్య రచనలోని ఉదా త్రఫణితికి ఉదాహరణగా ఇవ్వ 

వచ్చును. 

నీకు వలచిన సతికి నెగులు గలచా మీద 

నీ కరుణ మరవ కింతియ చాలును; 

నీవంటి చతురునకు నిక్కు ౦బుగా వలచి 

బీవంబు విడిచినా సేగి గలదా? 

భావముల నిను దలచి పడతి యిటాయె నని 

ఆవేళ నను దలచు మృ చాలు! 

తగిలి నిను బాసి సంతాప దావాగ్ని నిటు 

నొగిలినా నా శెందు నొప్పి గలదా : 

వగ మీర మరుని పూజాణముల చెగిన_.పొం 

దుగ నప్పు డైన వగతువుగా: నీవు! 

కూరుముల నిటు నిన్ను గూడిన లతాంగి క 

వేజి ఇక మరుచేతి వెరపు గలచా! 

సారమతి వెంక శుళ్వర నన్ను నలయించి 

యీ రీతి నైన జన విత్తుగా నీవు. 

మ తజ్జు నికి రెండు శతాజాల పూర్ణం బయలు దేరిన అన్నమయ్య 
లా య 

రచనలలో నే ఊతజ్ఞని రచనా ఫణితికి పునాదులు సడి ఉన్నాయి. 
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ఇక శే|లయ్య రచనలలోను ఆన్నమయ్య రచనలలోను గల (పత్యేక 

గుణగణాలు పరిశీలించే ముందు ఈ వదరచయిత లనలంబిం చిన మధువభ క్షి 

సంప్రదాయాన్ని గురించి, ఈ భ కిమార్శంలో వీ రవలంబించిన మార్గాలను 

గురించీ కొంచెం పరిశీలన అవసరం. 

భక్తి సంప్రదాయం “ఎ 

మనదేశంలో చిరకాలం నించీ భక్తిమార్గం ఈశ్వరారాధన సాక 

త్యతులకు సాధనంగా ఉన్న విషయం సామాన్యంగా అందరికీ తెలిసినదే, 

అయితే ఈ భక్తి సాధినలలో అనేక మాగ్గాలున్నాయి. ఆయా సాధకుల 

స్వఖా వాలను బట్టి ఆయా మార్గభేదా లేర్పడుశూంటాయి. ఈశ్వరుని జగ 

న్యాతగా గాని, జగత్పితగా గాని, మి|తాది భావనలతో గాని, ఇంకా 

వుగాణ _పసిద్ధులన "రామక స్లైద్యవతార రూపంలో గాని అక్బించే సంప 

దాయాలు, మార్గాలు మనకు సర్వసాధారణ మెనవే. ఇంకా ఫర మెళ్వురుని 

(ప్రియతమ ఖభావనతోను, _వయనీ భావనతోను, అర్చించే సం పదాయం 

కూడా మనకు అగు ళుతంగా వస్తున్న దె. మీ రాచాయి, చండీదాను, కబీరు, 

మొదలెన భక్తుల చరిత లాయా భ కి వెవిధ్యాలకు లజ్యాలుగా రసి 

పిపున్నాయి, 
—0 

మధురభ కి, వం 

ఈళ్వరుని _పేయసీ రూపంలో గాని, వీయగమ రూపంలో గాని 

అర్చించే మార్లమే మధురభక్తి మార్గమని |పసిద్ది పొందింది. భాగవత (౨ సిద్ద 
mn లి గి @ థి 

మైన గోపికల భక్తి మార్గ మీ భక్తి మార్గమే. జయదేవుని గితగేవింద 

కావ్యము కూడ ఇలాంటి మధురభ కి, మా రానికి సంబంధించిన చే. జయి దేవు 

డీ కావ్యంలా రాధాకృష్ణుల (సణయం మధురమార్ష లక్యుంగా (పదర్శిం 

ఇచాడు. ఇంకా ఓ తరాహులైన మీరాబాయి, చండీదాను మొదలెన భక్తుల 

చరి[తలలోను, వారు రచించిన గేయాలలోను ఈ మధురభక్తి |వన్ఫుటంగా 

చెలి విరిసింది. నారదభకి సూ శాలలో “య థా!వజగోపిశకా నాం” అనే 
య —-—-0 

నూ, తంలో గోవిం "భక్షి ఈ విధమైన భక్తికి తార్కాణంగా ఉటొపారించ 

బడినది. ఈ విధంగా మధురభక్తి శాస్త్ర _పసిద్ద మై మన (పొచిన భక్తి సంప 
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దాయంలో సుస్టరంగా నెలకొన్నది. ఈ సం వచాయ మె ఆయా కవుల 

కా వ్యాలలోను, గెయాది రచనలలోను అనేక విధాలుగా అవివం కి 

పొందింది. 

మధురభక్తి వర్తనం ఫ్ - 

భక్తి మార్గమనే సరికే అది సంపూర్ణ మయిన సగుణారాధనగా మారి 

పోతుంది. జ్ఞానమార్గంలో కేవలము అనిర్వచనీయము, అవాజ్ఞానస గోచ 

రము, అయిన 'థ్యేయవస్తు వీ భక్తి మార్గంలో మానవ వృాదయానికి అతి 

సన్నిహిత మె చేదోడు వాదోడుగా నిలిచి, నెచ్చెలి, జనని మొదలైన సన్ని 

హిళాత్మీయ బంధు స్వరూపం భరిత్తున్నది, ఇక చేయసీ భావనలో గాని, 

(వియతమ భావనలో గాని, రాధి కా గోపికాది భావనలో గాని, ఈశ్వర రాధనం 

జరిగినపుడు భక్తునికి ఆయా భావాలకు అనుకూల మైన మాననిక పరిస్థితి 

ఏర్పడటం సవాజం. కావ్యాలలో గాని, పదాలలోగాని ఈ పరివీతి అభివ్య క్ 
డ్ అల 

నపుడు భకుని మానవ సహజమైన భా వా వేళం అభివ్య క్రి మౌతుంది. 

అలాగ కాకుండా _ భక్తుని భావనలో మానవ సవాజస్థితి లోపించి 

నపుడాతనిలో ఉద్భవించిన కవిత నీరసమై వట్టి శుష్కవేదాంత పచాలతో 

దొ గించిన తత్వాల ధోరణిలోకి దిగి ఊరుకుంటుంది అయితే _ ఇక లౌకిక 

శృంగార కవితకు, మధురశ క్తి కవితకు భద మే ఉండదని భావించ కూడదు. 

ఉదా త్త భావపూరిత మై దివ్యత్వం ధ్వనింపజస్తూ మానవాత్మను భక్తి శిఖ 

రంసె (పతిస్టీంప జేయ గలిగినది మధుంభ_క్ కవిత అనీ, తద్భిన్న మెనది 

"కేవలళ్ళంగార కవిత అనీ (పత్యేకంగా ని్టెశించ వచ్చును, ఆయా. వరిసర 

వర్షనలనుబట్టి విభావానుఖా వాది భేదాలనుబట్టి కూడా ఇది మధురథ_క్ష్ అనీ, 

ఇది లౌకిక శృంగార మనీ వేరువేరుగా నిర్ధారణ చెయ్యవచ్చును. 

అన్నమయ్య - తేత్రయ్య:- 

'కేతయ్య పదరచన కుప|క్రమించే నరికి అంతకు పూర్వం నించి 

భారత దేశంలో అను|శుత౦గా వస్తున్న భక్ సం |పదాయాలు. ఆం|ధ 
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a) 
ల 

లో 

దేశంలో. అంవకువూవ్వుం ఆ0డు శతా బ్రాల నించి వ్యా పిలో ఉన్న 

అన మాచానా ్టది ఆతాళ్ళవాకా కవుల మధురభ కి మయము లన శ్ళంగా ర 
య 

Dp a 

3 శ కా 
కీ నలు, వాటి రచనా నంందచాయాలు మళద్దంగా అవగాహాన  చేనుకొని 

జే తయ్యకు అన్నమయ్యతో సరిపోల్చి చూచినపుడు వరన్పరము 
రూ 

ఏీఃకి పోలికలే గాక కొన్ని పళ్యక గుణాలు కూడా విస్పష్టంగా కనిపిస్తాయి 

అన్నమయ్య కాడా ఇ తయ్య మాదికిగానే అసంఖ్యాక ౦గా పదాలు రచిం 
(ane 

చిన వాడే గాని ఇతని ఒదాలలో సంగీత పస్తారానికి అంత ఎక్కవ అవకా 

కనబడదు. ఈయన ఒచాలన్ని చాలావరకు పగిమితమా| తానుబద్దములై న 

ఇ తయ్య క చాలలో నంగితం నాహిళ్యాన్ని గాని, సాహిత్యం సంగీ 

తాన్ని గాని అచ్చాదించకుండా రెండు శెండు శరెక్కల్లాగ విడివడి | కోతలకు 

ఆనశందాశకాశం అవధుఒలోకి ఆక రించుకు పోళతాలుి. నిజానికి సంగీశ సాహి 

త్యాల కలయిక జతేతయ్యలో అమరినంతి మనోవారంగా మరి తదితర 

లెవకిలోను జరుగలేదు. ఈ విధమెన ఇదర చనా పటిమ వల్లనే సెటికి 
ఇశ డక నుక కిద చాకిణా ug నంగిత వాగయకారగుడుగా పశళంసింపబడు 

Dp "మ 

న్ తున్నాడు. గానాభినయాను రూపమెన పదరచనా శిల్పం ఇతనిలో నంపూర్త 
య 

£9 

కకిణతి చెందినదని (సఖ్యాత సంగీత వే త లందరు ఏక గీవంగా అంగీకరిను 

న్నాదు. నిజానికి అన్నమాచార్యునితో ననలెత్తిన పదరచన కె తయ్యలో 
సంపూర్ణంగా పరిణత మ భాసించింది. 

a 

కె తయ్యలో వచ్చినంతి పరిణతి గాని, పరిపూ ర్లతగాని, ఆ తరువాతి 
వద రచయితలలో కనిపిం చడంలేదు. మొత్తంమీద కుతయ్య తరువాత 

బయలుదేరిన వద రచయితలలో ఉదా తత, పరిణతి, క్రమక్రమంగా ఊణించి 

పోయాయని చెగ్చవచ్చును. 

ఇక వస్తు స్వీకరణ వెవిధ్య దృష్ట్యా చూచినా అన్నమాచార్యుని 
కం సతయ్యలోనే క్కువ వై వీద్యం కనిపిస్తుంది. అవ్నమాచార్యుని 
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లోనే అక్కడక్కడ పరకీయలు, భోగశకాంతలు, చెంచెతలు, బోయ (స్రీలు 

మొదలయిన నాయికలు (న వేళిస్తన్నారు, అన్నమాచార్యు రి విధమైన వారిని 

వెంకళుళ్వరుని నాయికలుగా వ న్థించన '౦ కేవల ౦ అసభ్యధో- "ణీ అని స్థూల 

దృష పరిశీలించిన విమర్శకుల ఇవా నా తోచవచ్చువు, కాని, అది సరి 

అయిన విమర్శక ద్భష్టికాదు, నాయికా సం భావం ఎటువంటి దై నా ఆమె 

పర్మమేళ్ళరారాధనకు _ ఆత్మార్పణకు అమ్టురాలనేద్భప్టి తోనే అన్న మాచార్వు 

రీ విధమయిన మార్గం అవలంబించి, సూత్ముమయిన వా_సవిక (Odjective | 

ద్భషతో ఆయా నాయి కా చ ఆణ కుపక మించాడు, 

త తయ్య దగ్గరకు వచ్చే సరికి ఈ 3 'ద్దతి ఇంకా కొంచెం. విళ్ళంఖ 

లంగా సాగింది. ఇతడు సాం్యవచాయికంగా 5 కదే అష్షవిధ శృంగార 

నాయికల వివిభ మనోభా వాలే గాక భోగకాంతలు, పరకీయలు ముద లై న 

నాయికల మనోభా వాఖి వర్గ నలలో అవథులకు వెళ్ళిపోయాడు. ఇంకా 

ఆక్కడక్కాడ అంతగా ఉతమ _పకృతులుగాని నాయికల స్వభా శాఖివర్ణనలు 

కూడా చేర్చాడు. ఇంతగా సాగిన ఇతని నాయికా వెవిద్య వర్ణన పరిశీలించిన 

తరువాత మరి ఈ విషయంలో ఇత డఖి వర్ణించిన నాయిక? భావం ఏదైనా 

ఉన్నదా ? అని ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది 

గా 

ఇంకా ఆయా పదాలలొ ఆయా నాయికల స్యభా వాల 

ననుసరించి సక్ళతుగా నేటి అభిరుచికి కొంచెం మోటుగా కనిపించేథోరణిలో 

పదరచన సాగించాడు. అయితే ఇలాంటి వర్ణన లన్నీ వాన్తవిక 

(Objective) దృష్టితోను, నాయిశా వైవిధ్య |కదర్భన దృ్భష్టితోను చేసిన 

వన్న విషయం చాలా జాగత్శగా గుర్తుంచుకో వాలి. ఆయా నాయికల 

స్వభా వాభివర్ల నలలోను, సూవ్మమయిన వై విధ్య (పదర్శనంలోను, సంగీత 

సాహిశ్య స మ్మేళనంలోను, పదరచనా  శిల్చ్పంలోను ఇతడు (వదర్శించిన 

నిగుసనూన శకి (కింది పదము ఉదాహారణముగా చాలు ననుకుంటాను, 

యదుకుల కాంభోజి...ఆది 

24 ) 
య బు. షె 
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8 న (స్వయ, మధ్య, _వఐమగర్విత ) 

పల వి: ఎంత చక్కనివాడే ! నాసామి వీ 
Cn 

డంత చక్కని వాడ: 

అనుపల వి ! ఇంతి మువ్వ గోపాలుడు. సంతత ము_నా మదికి _ 

సంతోపము చేనునే : 

1. ములక నవ్వుల వా డె. ముద్దు మాటల వాడె 

తళుకారు చెక్కు టద్దములవాడే 

తలిరాకు బిగి దెగడదగు మోవి గలచవాడె 

'తెలిదమ్మీ రేకు కన్నుల నమరు వాడే 

వి. చిరుత |పాయమువాడె- చెలువొందు విదియ చం 

దురు గరు నొసలిచే మెరయు వాజే 

బెరుకు విల్లునిగన్న దొరవలె నున్నా జే 

మెరుగు చామనచాయ మే నమరు వాడే, 

CdD పొదలు *ందామరల _ వెంపొదపు పదముల చాడే 

కొదమ సింగపు నడుము కొమ రమరు వాడే 

మదకరి కరముల మరువు చేతుల వాడే 

నుదతి ! మువ్వ గోపాలు డెంత సొగను గలవాడే | 

మధురభ కి అన్నమాచార్య తే. తజ్జులు:- 

అన్నమాచార్య ఇ తజ్జు లిరువురును మధుకభ క్రి నం పదచాయంలోనే 
పద రచన చేసినా ఇద్దరిలోను, తారతమ్యా లెంచవలసి వచ్చినప్పుడు_ 
"తే తయ్య కంళు ఆన్న మయ్యలోనె మధురభ కిభావం ఒక చూపువాసి 

ఎక్కువగా ఉన్నట్లు కనబడుతుంది. దీనివల్ల అన్నమయ్యలో అే.[త్రయ్యకం శు 
ఓక చూపువాసి ఉదాత్తత కనబడుతున్నది. శే తయ్య స్వీకరించిన వై విధ్యం 
వల ఇతనిలో అది అక్కడక్కడ సకృత్తుగా ఒక చూపు వాసి తగ్గినట్లు కన 
బడుతున్నది. వాస్తవంగా ఇద్దరిలోను కనిపించే విభేదం ఇంతే ! 
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సూల విమర్శకులు ఫ్ ఆ 
థి 

ఇటీవల సూల విమర్శకులు కొందరు ఆంధ దేశీయ మెన పద రచనా 

సం; సదాయము మ మధురభక్తి. ఆ భక్తి వ్యక్తిలో వచ్చే |; పత్యకత మొదలైన 
విషయా లేవీ తిన్నగా అవగాహన వేసుకోకుండా శేవలం' స్తూలద్భష్టితో 

శే తజ్ఞ్జు(డు మొదలె నవారి పదాలు చదివి, కతయ్య పదరచన మీద 
బాధ్యతా విహిత మైన విమర్శనలు వేశారు. అంతటితో ఊరుకోక ఇంతటి 

ఉత్తమ పదకర్తపుద అనభ్య'త్వాది నిందారోంణలు కూడా చేశారు. ఈ విమ 
ర్భకంలు చ అ్రజ్ఞుని అదర చనా కాలము ఆనాటి పదనచనా సం|ఒదాయాలు, 

వీటి విషయంలో అవలంబపిం చవల పీన చారి[అక దృక్పథము మొదలెన నిష 

యాలన్ని వూర్తగా ఏన్మరిం చినట్లు కనబడుతున్ని ది. 

అసభ్యళ్వారోపవణ: - 

రో రోజుల్లో మనం పెద్దన వంటి |పిజంధ కాలపు కవిని వరిశీలింపవల పి 

ను డెకాలపు కవితా సం పదాయాలు, చారి తక పరిస్థీతులు, ఆయా 

కవుల (ప్రత్యెక స్వభావాలు, వారివారి తరతమ భావాలు మొదలెన విమ 

యాలన్నీ జాగ తగా అవగావాన చెనుకోవాలని |పయత్ని న్తున్నాము. 
అంతేగాని కేవలం స్థూలద్భష్టి అవలంబించి, ఆపామాపీగా ఆకాలవపు రచన 

లన్నీ వట్టి అనభ్యర చనలని గానీ, పనికిమాలిన చెత్త రచనలని గాని, కొట్టి 

పార వెయ్యటం లేదు! ఉదాహారణకు “పెద్దన మను చరి కే తీనుకుంచాము. 

ఆ కాలపు కవితా సంపదాయాలను బట్టి పెద్దన తన మనుచరి|తలో పుర 

వర్ణన, గజాశ్వాది వర్ణనలు, విరహవర్షన, సంభోగ వర్ణన, అవయవ వర్ణనలు 
మొదలైనవన్నీ (ప్రవేశపెట్టాడు, ఈనాటి కవులుగాని, విమర్శకులుగాని, 
ఇలాంటి విషయా లాధునిక కా వ్యాలలో అవళ్య కాలని అనుకోరు, మన 

దృష్టి కానాటి విరవోది వర్ణనలు కొన్ని మోటుగా గూడా కనిపిం చవచ్చును. 

అంతమా|తంచేత పెద్దన అసభ్య వర్షనలు చేశాడని మన మకతనిని దుయ్య 

బట్టడం లేదు, 

నిజానికి పెద్దన చెసిన సంభోగాది వర్ణనలు మా(తమే ఉదావారించి 

వట్టి సూలదృవీతో ఇత దసభ్య దోరణిలోకి దిగిపోయా డనటం కూడా 



§72 సొరన్వత వ్యాసనులు..]! పథమ సంపుటము 

తేలి క, స్థూలంగా చూసే ఈ వాదం చాల సబబై నదే అని అంతగా 
లోతులు తెలియని పాఠకులు ఎవ రై నా అంగికరిసారు. కె తయ్యను 

విమర్శించిన స్థూలవిమర్శకులు కూడా సరిగా ఈ పద్ద తే ఆవలబించారు. 

ఈ నాండు "పెద్దన ఉత్తమకవి యని సమర్ధించడం వోస్యాస్పద మైనట్లుగానే 
కె తయ్య ఉత్తమపద రచయిత అనీ, ఇతనిలో అసభ్యత లేదనీ సమర్థిం 

చడం కూడా అలాగ చర్విత చర్వణ మైన వోస్యా స్పద మైన విషయమే! 

|పబంధకవులలో ఉత్తములలోనే తారతమ్యాలున్నాయి, ఎంత 
నిశిత పరిశీలన చేసినా ఈనాడు చెద్దనను మనమొక అత్యుత్తమ | పబంధ 
కవిగా గెొరవిన్తున్నాము. ెద్దనాది కవులలో ఉన్నట్టుగానే అన్నమా 
చార్యాది పదరచయితలలో తారతమ్యా లున్నాయి, ఆన్న మాచార్యు 

లించుమించుగా ఈ వపబంధ యుగానికి చెందినవాడే. ఆశకాలపు అభిరుచిని 
బజ్బగాని, నిశితమైన ఈ శాలవు అభిరుచిని ఒట్టిగాని చూస్తే ఇతనిలో 
అనభ్యత ఎక్కడా గోచరించదు. ఈ వ్యాసంలో ఉదావారిం చిన జే[తయ 
పదమును బట్టి అన్నమాచార్యుని రచనలలోను జె తయ్య రచనలలోను గల 
సం[పదాయ సామ్యాలు వదరచనారీతులు, తారతమ్యాలు పాఠకులకు 
నులభంగానే స్పురిసాయి. 

'శెతయ్య అన్నమాచార్యునికి రెండు శతాబ్దాల అనంతరం ఉద్భ 

వించినాడు, ఇతనిలో శెండు శతాబ్ల్దంల పదరచనా పరిణతివల్ల వచ్చిన 

చూవు వాసి శృంగార వర్ణ నాధిక్యం మాతం కనిపిస్తుంది. అంతేగాని 

ఇటీవలి విమర్శకులు స్తూలద్భషీతో దేదర్శించినంత అసభ్యత ఎక్కడా ఇశని 

రచనలలో కనపడదు. 

అయితే ఈ విమర్శకులు జ తయ్య నాయికా వై విధ్య (దర్శ 

నంకొనం సకృత్తుగా అక్కడక్కడ రచించినవి ఆను దాత నాయికా 
పరమైన పదాలు కొన్ని చదివి, సరియైన వా న్రవిక దృక్పథంతో అవి 

అవగాహాన చేనుకోలేక ఇటువంటి విమర్శనకు ఉప కమింతురని తోస్తుంది. 
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అంగ (పత్యంగ వర్ణనలు చేసినంతమా[ తాన రచయిత మీద అనభ్య 
తారోవణ చెయ్యడానికి వీలులేదు. ఆ రచయిత ఆ విషయంలో ఆవలం 

బించిన ఉదాతానుదా త్త దృక్చ థాలను బట్టి మాత మే నభ్య తానభ్యతలు 

నిర్ణయించాలి. శ్షేత్రయ్య రచనలు వాన్షవిక దృక్పథంతో పరిశీలించిన 
వారికి చతయ్య నాయికా స్వభావ వర్ణనలలో ఎక్కడా అనభ్యత 

స్ఫురించదు. వైగా నూత్ముమైన ఈతని స్వభావ పరిశీలనలు పాఠకులలో 
అళ్చర్య గిరవా లినుమడింప చేసాయి. 

ఆధునిక ద్నషీ ; లకు 

ఇ తయ్యపచా వీకాలంలో కులీన బాలికల గానాభినయాల 

కనర్హ మైన వని ఇంకొక విమర్శ వచ్చింది, నిజానికి తె[తయ్యలో ఇలాంటి 

పదాల సంఖ్య చాలా స్వల్పం. అదిన్నీగాక ఇది సాహిత్య విమర్శనకు 

సంబంధించిన సమస్య కానేకాదు. సు పసిద్దులెన సెదనాదుల కావ్యాల 
థి ధి 

భాగాలన్నీ బాలబాలికల వధథనపాఠాలకు తగినవి కావు. మనం 

ఆ కావ్యాలలో సముచితములె న భాగాలే నేడు పాఠ్య భాగాలుగా నిర్ణ 

యి స్తున్నాము, ఇది కేవలం బాలబాలికల వి ద్యాపి ధానానికి సంబంధించిన 

సమస్య, 

ఊతయ్య రచనలలో సక్ళత్తుగా అక్కడక్కడ కనిపించే కొన్ని 

పదాలు పరివారిసే అవి నేటి బాలికల గానాఖినయాలకు కూడా సముచిత 

"మన వే. సకృత్తుగా కనిపించే కొన్ని పదాలు మాతం ఉదాహారించి 

ఊతజ్ఞు ని పదరచన అంతా చె తకింద జమకటడం సమ్యగృషి లేని విమర్శ 
వ — లు ARSE) 

కులు చేనేపని కింద జమకట్టాలి. 

ను|పసిద్దులెన తమిళ విమర్శకులు నేటివరకు కే తజ్ఞ ని నొక ఉత్తమ 

వాగేయకారకుడుగా గౌరవించి. ఇతని పదాలు విరివిగా బాలికల 

నృత్యగానాల కుపయోగిస్తున్నారు. మరి ఆదేమి దురదృష్ట మోగాని 

ఆం|ధ చేళంలో కొందరు విమర్శకు లిటీవల ఇతనిమీద, ఇతని పదరచనమీద 

లేనిపోని దోపారోపణల కుష| క్రమించారు. 
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ఇతని కర్చడిన త్పేశజ్ఞ  నామథయాన్ని"టై చూసే, ఇతడు 

తీర్ణయా[, తా పరుడైన ఒక భక్తుడై ఉండవచ్చు నని చెప్పవచ్చు. ఇత డనేక 

జే తాలు దర్శించి, ఆయా  చేవతలమీద వదరిచన వేశాడనీ, కనక నే 

ఇతనికి తతజ్ఞ నామధేయం ఏర్పడిన దని చెబుతున్నారు. ఆయా 
యా 

'దడేవతలమీద ఇతదు రచించిన ఓ చాలనుబట్టి ఈ ఊహూ సమంజన మెనది 

కావచ్చును, 

అయితే తేశయ్య “దాలు (క టించిన శ్ర) విసా ఆప్పా రావుగాగు 

తమ (గంథపీ8కలో ఛు శయ్య నిజనా'మధయము మొవ్వ వరదయ్య అనీ, 

మొవ్వ |గామానికి సమిషంగా సానెంపాడు వేళల సాహచర్యం కెంత 

యితని పదర నకు పోద్భలం కలిగించి ఉండవచ్చునని _వాశారు, "పేరును 

బట్టి చూస్తె ఇతడు తీర్ష యా తాపరుడైన భ కుడని అంశు అనవచ్చును 

గానీ, ఈ వెళ్య్థాసాహచర్యానికి మాతం ఇతనీ రచనలో ఎక్కువ 

తార్కాణం కనబడదు. ఇది కేవలం మొవ్వ (గామ పరినరాలనుబట్టి వారు 

చేసిన ఊవోగానం మ్యాతమె. మధురభ కి ధోరణిలో పదరచన చేసినంత 

మా తాన ఈ వివమెన వేళ్యాసాహా చర్యం కల్పించటం సముచితం కాదు. 

కివలం రొచనలనుబట్టి ఇలాంటీ ఊవోగానాలు (పారంభి నె అన్నమాచార్యాది 

తాళ్ళపాక కవులకు కూడా ఇలాంటి తతంగాలు కల్పించవలనివ నుంది. 

అన్నమాచార్యాది తాళ్ళపాక కవులందరు ఉత్త భక్తులుగా నేటికీ 

గారవింపబడుతున్నారు. అందుచేత అనుకూలంగా గాని, వ్యతిరేకంగా 

గానీ, తగినన్ని సాజ్యాలు దొరికి నంచాక ఇలాంటి విషయాలలో శేవలం 
తటస్ల భావం అవలంబించడ మే న్యాయ్యము, 

శీ) అప్పారావుగారు చతయ్య యెడల భక్తి కి" "గౌరవాలతోనే 

ఇలాంటి ఊవోగానాలు వేశారు గాని. ఇటీవలి విమర్శకు లీ ఊవాగానాలు 
పట్టుకొని ఇ తయ్య మీద, ఆతని పదర చనమీద అన్యాయ మైన విమర్శల క్రి 

దిగి ఉండడం వల్ల ఈ విషియంలాొో ఇంతగా |చాయవల సిన అవసర ౦ 

కలిగింది. 
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త[తయ్య చరి'తను గూర్చి, అతని పదాలను గూర్చి, ఇంకా 

నిశిత మైన పరిశోధన జరుగవలసిన అవసరం ఎంశేనా ఉన్నది. 'మ్మేతయ్య 

రచించిన పచాలన్నీ లభించినట్లు కనబడదు. అతడు కొన్ని వేలవరకు 

పదాలు రచించి ఉండవచ్చు నని విజ్ఞు లభి|పాయపడుతున్నారు కాని, మన 

కింతవరకు లభించిన పదాలు కొన్ని వందలు మాతమే కొంత నిశితపరి 

శోధన జరిగినమీద తతయ్య చరితను గురించి, పదాలు గురించి 

కొన్ని కొ_త్తవిషయాలు బయట వడవచ్చును. [పనస్టుతము శ|తయ్య 

పేరుతో [పకటింసబడిన పదాలలో కొన్ని కొన్ని పకిప్తా లుండినా 

ఉండ పచ్చును. 

సంగీత సాహిత్యాభిజ్జు లీ విషయంలో ఇంకా నికితపరికోధనలు జరిపి 

వి « ల 
నృత్య పాయ మెన శతయ్య పచాలు వునరుద్దరించ గల రని, ఆం|ధ 

దేశంలో కూడా ఊతయ్య కవిత మై సముచిత మైన దృక్పథం ఏర్భడగల 

దని తద్వారా మన దేళంలో చేతయ్య పదాలకు సముచిత మైన 

గారవాదరాలు లభించగల వనీ, తే తజ్జుని పదకవిత నృత్యగానాలతో 
ఇ 

విలసిల గల దనీ ఆశినున్నాను. 
ఉవి వాం 

_—__ఛార తి 

విజయ, శ్రావణము, ఆగష్టు, 1958. 

సంపుటము లీ0; సంచిక రి. 
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శీ ఇం దకంటి వానుమచ్చా స్త్రీ 

ఆ తమసా తీరమున దినమణి దివ్యకేజః పుంజము వెల్లి విరిసి వెలుగు 

మధ్యాహ్న కాలమున పాపమే నిషాదుండు జక్కవకవ నేయ నమకశేనో 

గాని ఆ వుణ్యక్షణమున, అ సువర్ణవణమున ఆడది కోకిల కన్నె జం జన్ 

తియ్యని గొంతు కదవి కూ! యని గద్దరించినది. ఆ కూంతకు వాక్పత్తి 

ఆతాళపువేతదొరికినది. చాని కనంత _ కల్యాణగుణాభిరాముం డగు 

(శ్రీరామచం (ద్రుని శుభచరి| తము కేలూతయనది. ఆ యనంతమధుర 

గానము ముల్లోకములను ముమ్మకించి, భోరున నేటికి (మాత వెట్టు. 

మొదటి కోయిల ,కూకూ,లు మేలు బంతులు కుమార కలకంఠములు 

గొంతు సవరించి వావణించి, తీర్చి దిద్ది మించి పాడుకొన్నవి. భవభూతికి 

_శ్రీమ[చామాయణ వు రుచి తగిలినది. రెండు నాటకములుగా మననువడి 

_ాసికొన్నా(డు. కాని “ఉత్తరే రామచరికే భవభూతి ర్విశివ్యతే”. 

పాపరాజు పసికట్టినాండు. పరమ పురుషుని యు త్రర కథ పసందు 
వాడు కొన్నాండు. భవభూతి యభిమానించిన పాత (శ్రీరామచం దుండు 
పాగరాజు భక్తితోం బోషించుకొనిన పాత సీతమ్మ. “హృదయం ల్వేన 

జానాతి (బీతి యోగం పరస్పరం” అని రాముడై యన్నభవభూళతి 
వ్యాదయమును దెలిసికొని సీతమ్మ యె పాపరాజు “భావ మెప్పుడు 
దనమూ ర్తిం జాయ దనుముూ అనినాండు. - 

కంకంటి పాపరాజు నుత్తర రామాయణమున నొక రనవద టను 
యెకు 

సీతమ్మ శోకము. భవభూతి యెట్టి యమభూతితోం దన యుతర రామ 

చరిత్రవు( దృ తీయాంకమును (వానెనో (యటి రసవన్ని వలో (బాప రాజు 
ట 0 

లో 



నీతన్ము శోక ము_పాపరాజు 977 

జానకీళోక ఛుటమును విరచించెను. భవభూతి యు తరరామ చరితమున. 
6 అజం 

ee: ry = శ ల 
బుటపాక (సతకాళశమగు వియోగజబాధవే (మగ్గిఐ వుచున్న (శ్రీరామచందదుని 

దుఃఖ" కందనమ లకు జవాబుగా.  జావరాజు సీతమ్మ పవి! త నుధుర 

న్నీ గ హృదయమును బూపినాడు. నే నీ ఘటమును జదువునవ్పుడు 
(టు - యు 

హృదయము దుఃఖాభుగ్న మనది. కన్నులు చెమ్మగిలినవి పదియో 

మధురిమ స్ఫుఠించి ముగ్గ నికోయును. “పక స్వాదు నభుంజీఆిి కనుక్త' 

పారకులకుం గొంత చవిచూప6 దల6౯చితిని,. 

చిత -కారు(డు గీసిన గీతలో _ జీవరేఖ యంత ర్యాహినిగా (పవహిి 

చుసు. వనువును భావించుటలోను, అవస్థను. గని ెట్టుటలోను, జౌచిత్య 

మును గమనించుటలోను రసానుభూతిలో. దొన్పదోగ పోవుటలోను ౧వితో 

సమానముగ, జిత కారు డావేదవ డును. శాని, చిత కారుని కుంచియకం ఇ₹( 

గవికలమున విశిష్ట రచన కలదు, చి తమున మూగాసోయగము గలదు. కవి 

గీతమున( జితశకారుని చితణా సౌష్టవమున:, గాయకుని రాగ మాధుర్య 

మును నెలకొనుటయే గాక కావ్యోత నిబద్ధ త త్తత్నాతలు తమ యపూర్వ 

సూ[తథార కౌళలమున రసమూ ర్రులె వారివారి యవస్రలలో మనలను 

గూడ నాకర్షించుకొని, త _త్త| దసాలంబనములలో మనలను గూడ జోడించి 

చొక్కింతురు. 

పారాజు హృదయము రనభరిత మైయున్నదది. ఈ శోకఘట్టమునునటిం 

చుటకు దాన లూ భూమికను ధరించుకొని రంగమున కురీకి యుండును? 

ఎంలనిష్టతో, ఎంత యనుభూతితో, ఎంతవస్తుత త్వ పతిత నీపాత్రనాయ అత్త 

పరచి నాందోగచా కవిచం దుండు 1 “ఆ క్భృళాంగి మణల( గన్ను 6౧దొమరలు 

విచ్చి పీచ్చలవిడి వెడ లెడు న శుధారా ఆ వాహాం౦బులు చెక్కు టద్దంబుల వె జాలు 

వార జాళువా మెటుంగు వయ్యెద మీందికి దిగజారి యుత్తుంగతర సనకనక 

కలళ౦బులు నిండుకొొన మెండుకొను నిట్టూర్పు "సకలం దగిలి చిగురు వా తెజు 

తుకతుక నుడుక నుడుగణంబుల బెడంగు నడంగ౭౯ (దొక్కు చేర్చుక్క_ తెరల 

తరళతర చికుర నికరంబు లళిక ఫలకంబు యిం జెబలాడ తురిమిన విరుల 

సరులతో నొఅలి కొప్పు ెన్నెలు లంసభాగంబునం బెలలిపడ జడుపు( జెన్ము 



§78 సారస్వత వ్యాసములు పథమ సంపుటము 

టలు [గమ్ముకొసి నమ్మెను గడగడ వడంక కడంకదక్కి. చిన్ని మొగంబు 

విన్న 6డనంబున కను (జూప పగి తాపి ద వానలంబునం బడి పురపురబొక్కుచు 

చాల్మిల. దూరి [సుక్కుచు, లేచి కూర్చుండి, శోకరనం బాకారంబుం డాల్చిన 

చందంబున చితరూపంబు గా తంబు గ౧కొన్న చెన్నున, సాధ్వునంబు సాధ్వి 

యైన కరణిం, గరుణంబు కరణంబు నొందిన తెజంగున నుజక వెక్కి వెక్కి 

'యేడ్చుచు నేడువు విడిచి, మౌనంబు(బూనుచు, మౌనంబు మాని దనలో. చా 

నగుచు, నగవుడిగి తల యూంచుచుం, దల యూపుట విడిచి ముక్కు 

(చేలు గీల్కొలువుచు, జాలిళొని, హోవాకారంబులు సలుసుచున్న "సీతమ్మను 

జూచిన నె సహృదయుని గుండె కంపించి నిరుకాక మానును? కవిచం దుండు 

కన్నులుమూసి, కాం తా రాంత రమున( గటకటంబడు చున్న సాధ్విమత లి కష 

దుర్షళను దన యద్వితీయ భావనాళ క్రి వలనం గని పెట్టనాండు. చూచిన 

హృదయము కరుణాప్తావిత మైనది. రసవీచికాపటలిం దూయి. తోండి జో” 

పోయినా(డు; రసానుభవ మెనది. ఇంక దనకాప్య (పన క్రిశి కలము చేకొని 

నాడు. పదములను మోగించి పలుకుబడి ననుసరించి, వరస్పరోప సంధాన 

సెస్టవము మన లతించి సీతమ్మ నెంత స్వభావ సుందరముగ( జి తించినాయడో 

చూడుడు. అంతళోక దీనదళయందును నహజగంఖీరశీల యగు సీతమ్మ 

దుఃఖా వేగ మాొపుకొని (మోల భయవిమోద సంచలిత గాతుండై. 

“మితిలేని యూ మిడిమేలంపు మెకములు 

సకియల బలగమే జనని నీకు ? 

పరికింపరావి యీ జలుమలల్ నవరత్న 

మయచం ద శాలలే మాత నీకు 1 

“వతి. బాయ జేసి నిన్నొంటి డించిన పాపాత్క్నుండ”ోనని వాపోవు మజందితో 

“అడలకు మన్న :! నీకు వసుధాధిపునానతి చాటవచ్చునే 

యిడుమల౬ జందుమంచు విధి యూ దర నన్ను సృజిం చియుండ (గా. 

గడవంగ నెవ్వరో పుదురు ?“ 

అని గుండె రాయిచేసికొని, యూరటల బల్కు విచక్షణత, ఓరిమి, 
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ఆయమకు6 గాక యేగకి( జెల్లును? ఆ సాధ్వి యున్నత హృదయమును గురు 

తించి, ౩ లికించుటళుం చాురాజునకుం గాక రమేర్కి సాధ్యము / 

వాల్మీకి మునిం దుని యు) తర =౧ం౦థలో నింత స్సన్ఫూ గి చెలకొన 

లేదు. ఆ కని యా ౩టును "వి తాద్భష్షితోం గాక కథా దృష్టితోమా త మే 
రు ) (A) 

రొచించెం గావలయు. చూడుడు : 

“త దేశ జావ్నావీతీశే (బవ రిణాం తపోవనం 
పుణ్యం చ రమణీయం చ మా విషాదం (కుధాః శుభ, 

రాజ్ఞా దశరథ స్యేషః వాల్మీకి ర్మునిపుంగవణో.. 

“ఉపవాసవ నై కాగా వగ త్వం జన శాత్శ" 

తి వతాత్య మాళ్ణాయ రామం కృత్యా సదా వాది 

లక్షుణు(డు సీతమ్మ నడవిలో డించి రావలసి వచ్చినపుడు అతనికి 

దన జీవితమువి రోంత, “ధేనువును వక్స విడువలేనట్లు పవిత్ర మాత్ళ సుమా 

మృత మును గోోల్ఫోవునక్చటి బేలతనవు టుమ్మలిక , దుఃఖోన్మాద ము సవాజ 

ములు. సీతమ్మను జూచినంత నే గుండ చెద5పోయి కన్నీరు వరద బాణ 

గాళ్ళను జుట్టుకొనుటకు మారుగా “నిది యంద మైన జావ్నావీకీర అపోవనము 

నీ వేమియు విచారింంకుము” ఇది మా తండిగారి మితుని యా శమము 

పతి వత వై యిుప-వాసనములు చేయుచు నెల్ల పుడు రాముని భ్యానింపుముః 

అని ఎవడు చెప్పను ? ఈ రచన యస్వాభావికము. నె నుణాహరించిన 

పాపరాజు రచన స్వాథావికము. 

రామచందదుని (ప్రతి ధమనిలోను సీతా _చీమకూలముదుజమై (పవ 

హించుచున్న ది. ఆభాత సిళా హృదయమున( బవి|త| వణయ మధువు నిండి 

నివిడిక్ళత మైనది. ఆ (ఎయోమూ ర్తుల (మ అగమ్యము, అసాధారణము 

“హృదయంశేన జానాతి” ఆటి | సేమెక జీవికి లక్నణుని యుపదెళము[ద 
లి వ్ ఉప టావా @ 

యేమి ? పాపరాజు లక్మణు(డు. 

“జననీ ! నీవు మవిో పతి వతవు; నీ సౌశీల్య మిల్లాం[డ 3 

లను మేల్బంతి; రఘూద్యహోం।|ఘి యుగ శళీలగ్నా త్శ'వె యుండుమీ 

యని నే నెవ్వండ విన్న వింప 2 
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అని యుచితముగా మనవిచేసికొన్నాండు. తిక్క నార్యుండును నిష్పటున 
ల్సి 

నరసముగనే చెప్పియున్నాండు. 

క్, “ఆశమ మల దె మునిచర 
య 

ఇకా|శయవు నిర స్తకోక వై యుండు జగ 

ద్వి'ళతి యగు ని పతియును 

నా|శమ రహితుండ యింక నని పల్కుటయున్ * 

(నిర్వచనోత్తర రామాయణము 

(పాణాతి నెడజాసిపోయి మిన్ను మన్నుగానక నేక ధారగా నేడ్చు 

సీతమ్మతో “నిక సతోక వె యుండు మని యెంత జాలిమాలి పలికినా(డో 

యా లత్మణు(డు : ఇంక నీ సతమ్మ జవాబు చూడుడు. 

క. “అగుగాక యట చేసెద, 

జగ తీపతి పనుపుం జేసి చను నీవును, నీ 

తెగువ రఘువతికి నీకుం 

దగవంట, యే నశెడి కేమి ?*ి 

అని నిసే స్నషవాముగ( చెగువవె మై బలికినది. సీతమ్మ య చున్న టికినిం 

బలుక.6ఈ జాలదు. 

“అడలకు మన్న ! నీకు వసుధాధిపునానతి దా(టవచ్చునే, 

యిడుమల౯2జిందు మంచువిధి యూ ధర నన్ను సృజించియుండ (గా 

గడవంగ నవ్వ రోపుదురు?ొ 

అనియే యనం. జాలును! సాధ్వరత్న ములకు, జాణపతి వియోగము 

కంళు దుర్భర తాగము, దురంత వేదన  వేజొకటుండదు, ఇట్టి కష్ట స్టీతికి( 

దొలిపుట్టువున( | బేమపాళ బద్ద లగు దంపతుల నెడంతాపిన ఘోరకిల్చిషమే 

కతమని వారి యడంద త దడ పడును. ఇం కెట్టి మవో పాత కమును నిట్లు 

చేసియుండు నని వారు నమ్మరు. ఇం కెటి పాపఫలము నె నను వారు సంతోష 

ముతో, నిర్భరానందముతో ననుభవింప “సిద్ధముగా నుందురు. 
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సీతమ్మ కట్టి యూహయే సొడకట్టినది. పూగ్వపు కాఅడవిలాసనము 

[పాణ తితోం బరమ సంతోష మనిపించినది. ఇప్పటి ఈ రమణీయ జాహ్నవీ 

పరినర పవ్మిత తపో వన వాశము మున? బాణములు భగింప' నీయని ౩ నది. 

చ. “ఎడపక పూర్ణ జన్మమున నే మిథునంబుల( బాయ. చేసీ వా 

రడల(గ నవ్వు చుండితినొ* ఆయఘ మూరకపోనె? నాడు కా 

అడవుల రామపాద జలజా పి వసించితి; నేడు నాథు పొం 

చెడసి యనాథనై యిచటనే గతిమెన భరంతు( బాణముల్ రిం 

తపోధన కపియు, 

“కిం ను పొవం కృతం వూర్వం కో వా చారె గ్వయోజితః.... 

పురావా మా(ళమే వాసం రామపా దాసువ (నీ, 

అనురుభ్యాపి సౌమి కే దుఃఖ చ ఒరివ రినీ, 

సా కథం వ్యాళ మే సౌమ్య వత్స్యామి విజనీకృళా.” 

అని చెప్పను ఆక దిక్కా నార్యుండు 

“ఇడుమలు పొంద గ. బుట్టిన 

యొడ లిది యిటు లోవుంగాక।; యొడులు నాచే? 

బడిరి తొలు భవమునం ది | 

ప్పుడు తత్భ్సల మందకున్న పోవునె నాకున్" 

అని, 

“మామికేయం త నూ రూ్నూనం, సూ దుఃఖాయ లక్ష్మణ” 
(A) 

అను మాటలతో నందుకొని కుదించి కుంటువబచి నాడు. 

సీతమ్మ వెనుకటి జీవితమును దలంచుకొనినది. పూర్వ భర్య వా 

ల్ల భ్యమును భావించుకొని కుంగిపోయినది. గుండె (వయ్య లె పోవ "దేమని 

యడుగుచున్న ది, 

గ. “పను సాధ్వి ననుచు నెల్ల వారలు నన్ను 

సన్ను తింతు రనుచు సంత సింతు( 
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గాని నడుమ నిటి కటిక నిందలు పుటి 
యు జోలి, 

యడ నిం దోయయు రాము డముచు నెబు6గీిి 

చ. “కటకట లక్షణా! పిడుగు కంకెను బెట్టద మైన మాట నేం 

డిటు వినియుండియున్ బగుల దింగలు నింతలు గాదు గుంజ యొ 

ప్పటిన లె నున్న ది క టిక భావముతో ననువుల్ భంచి యి 

య్యటవి నె యింక నేవలన నాపద లొంద. నున్న దాననో | 

తన (మ మా రని, హృదయవతిని తలంచుకొొనుసరికి హృదయము 

పరవళ మైనది. | సేమోన్మాద మె_త్రినది 

పదునాలు గడు. లేడుగడయెం చాను డె, భక్తు డె తమ్ము నెడం 

జబాయక పుతునివ లె మలంగిన సొమి(తి చె నమ్మకము లేక 

“కళవళ మంది తెల్పితివొ ? కాక పరాపనందవ్న వింటివో, 

కల నయినన్  మూద్వుహుండు కానలలో నను. దోయం బంచునే 

తెలిసీ గణింపు లవమ్మణ మతి భమ యెనదొ ద 

అనినది, కొంతవడికి తెలివి తచ్చికొొని, “వో సహీంపు మి పలుక 

లెబుంగ కంటి వవపాటిల నీ కొక (థాంతి యన్న దే? అన్నది, 

(కమముగా సతమ్మకు. (బిళయము. [| కమ్మున ట్లయినది. ఏనర 

లోకమునకో యీడ్ఫుకొని పోవుచున్న ట్ల యినది. తమ యనంత (ప్రణయ 

| పెబింధ రనవ దృట్ట మున కాశ్వాసాంత నూయెనని పాస  మాపువుఖుడ(ద 

వేగిరించినది, పొంగిపోవుచున్న బెంగతో 

“ఎన్నంటికీన్ రఘూద్వహుని నేకును నన్ని (క రామచం దుండున్ 

గన్నుల. జాడ లడక్? కలక యుండిన. (బాణ మేలపో_దన్న 39 
fy my 

అని బేలగా జగి స్యాత డశ్నీంచుచున్న ది. ఆ దురంత్తవేదన భరింప 

జాలక వెట్టి నిస్భవాతో “నాదుము నున్నది! చెంత గంగమడు గున్నది; 

"యెనటు ల య్యెడుందుదిన్ ” అనుచున్న ది. వాల్ళీ! (పమో శ్మాదనిను 

జి తింపలేదు. “అదేరవ సెమి! శే, జీవితం జూహ్నావీ జలే త్య జయం” 
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అని వదలివేసినా(డు. కవిరా జగు పాపరాజు “చెంత గంగ ముడు గున్న ది 

అని కావ్యజీవి త మును గమనించినా6డు. 

ఇప్పట్టున నిర్వచనోత్తర రామాయణమున “జావ్నావీ సలిల వేచన 
మూర్ధ్వ గతి పదంబు" అని యన్న వాక రము సరసముగ లేదు. సీతమ్మకు ( 

గావలనసినది (శ్రీరామ _పెమామృతము. ఆ యమృతను నాసాషదించుచు ( 

గాఆఅడవుల నైన వోయిగాల గడుపల గలదు. కాని ఆ | పేమమూర6 లేని 

స్వర్ష రాజ్యము నైన నేవగించుకొనును. ఎన్నంటిశై న రఘూద్యహుని నీమె 
కనుంగొన. గలుచో నీ భయంకర [ప దేళముననె నిరాహారములు మాని 

నిరీషీంపంగలదు. “చూడ గల్లదొకొ*ొ అస్పుడు రాముని జూదని యావేద 
మును భరింప లేక _పాణో త్కమ ణెపాయము?”” గంగమడుగును జూడ. 

దల6౯చునుగాని ముముతు వై యూర్థ్వగతి (త గవాణమునకు( గాదు. 

వాపరా జీసద్యమును (ఎన్నటికీ కా అనునది) వపాపరా జై (వాయలిదు. సీతమ్మ 

యె _వమోన్మత్తుడై విలపించినాండు. (పేమెక జీవికి (పేమయే భోజనము: 

_వెమయే వనము, _పమయే దివ్యసౌధము, చాని తోడనే సతమ్మ యళో 

కవనమును గల్పించుకొనినది. |పతిఫాదప చ్భాయాను, అస్ని గ్గ మోహన 

జలధర మూరి చిరునవ్వు. జిలుకుచు _మోల నిలుచును. కనుక నే యాదుర్భర 

వియోగమును తృణ పాయముగ సహించినది. కాన, యీ నిరవధి |పళయ 

మున నిలువంజాల నని ఇలయె వాపోవుచున్న ది. 

చ. “వతి మతినెంచె నేమొ తను. జాసి యఫహోకవనంబు లోపలన్ 

(బతుక చె వెక్కు_నా: ళృ్ళరుచు( (గమ్మఅ. దచొంజసుదెంచు ళ్యత్రునిన్ 

హాతునిగల జాయనేలు నను నాళశగచా (బదికించె నా6టి కా 

గతి నిక నేమియాన6 గొని కాయము నిల్పుదు తెల్పు లత్మణా 29 

కమముపొ వాదయ ముది క్తి మైనది. సింవావలోకనమున( బౌర 

జాన పదులు పొడకట్టరి. యెద రవుల్కౌని పోయినది. కన్నుల ముంచు 

కోపము వచ్చినను జిగురువాతెజ యొ తి మందలింవని దయామయ స్వాంత, 

“ఎటయు6(గని మూఢులాడుకెను నెగులకున్ భయమందిిన కఅకుందనమునకళు 
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7 ంచుచు, “ఆ కగుణ యా పుసన్నత, యా కూరిమి యా గారవమున్. 

గారుత నుండు మణబచెయగ చా యనుచున్నా ది. 
థి 

అష్మూ! మరువలేదు. మరువలేదు, ఆపురుమో త్తము నొక్కసారి కన్లొ 

నుము. “న న్వకరుళో వై దేహి: క్వాసి పియే : కేవీ సీద : డైనీద ! న 

మా మేవం విధం ౫ రెల్యక్తు నుర్శసి, .. ఎసౌమిశే రపి పతిణా మవిషయే 

తత |పియేక్వాని మే. వో వ దేవి న్పుటతి హృదయం”. అయ్యో: 

చూ చితి వా? 

కక ల ర a లా జ ర 
ఆకరాయత నత మె మణిమ యోచ్య త్కుండల ద్వంద్వ * 

భాకీర్రాంచిళ గలి మె సురదనం ఇ సుందర (భూయుతం 

బె కమి గతే చం దిశ దికా విలసితంబై యొప్పు (శ) రాము మోము” 

నీకొటు ఇటు సకిపాండుదుర్భల మె పోయినదో ! అమ్మా! డగ్గుత్తి 
cn యా 

కతో నేమశుచున్నావు? 

“వనమున శేల వచ్చితిని వ ల్లభునిం బెడ(బాని యొంటిగా 
నని మునివత్ను లభ గుమియె యడుగకా. ధృతిమాలి వారి శే 
మని వివరింతు? నింత విగ:దంబుధి నేకరణిం దరింతు? నే 

యనువుగు నీ క తిక్షణమవోాంయు గముల్ క్రమీయింతులక్ళు ణా” 

ఎంత వె జిగడుచున్నావు, “జననీ |! నీవు మవోపతి[వతవు సీ సౌశీల్య 

మీల్లాం|[ డ కలను మేల్చంజ” యని వా సఆెజుంగుదురు. నీ యంఘి కమల 

రజోలేళముల6 గన్నుల నద్దుకొందురు. 
టి 

న నః స్త్ * 

ఈ మవోకవింగూర్చి యొక గంథము (వాయవచ్చును. ముఖ్యముగా 

నాకు నచ్చిన దియన యద్వితీయ భావనాళ క్తి, దానికిం దగిన పదముల 

నాణెము. రసబంధుర కవిత్వ మీయన సొమ్ము. ఏక నందర్భమును గూర్చి 
(వాయునవుడు నిష్పాతీక ముగా (వాయ దలంచుటబె నిందలి నిరననా భాస 

ములకు వేటూహించుట తప్పు, 



సీతమ్మ కోకము_పాపరాజు ల్రిర్రీద్ 

నాగపూడి కుషుస్వామయ్య గారు నిర్వచనో తర రామాయణపీఠకలో 
అరి 

"|వశానా ము తమం |వతమ్ ఆన్న శు వానినారు కానీ యితక పు సక 

ముల దోడింసలె రి. ఇది సారస్వత ది కాస మునకు. (దోవకా దని నా శలంవు 

సుడివరో మతు లిటి సంయోజక పరిశలీలనల.్డ గావించిన సెం ధ నారన్వతము 
ర 1 

నక్రు మంచి మేలు సేన చాని అగుదురు. 

౯త౨౨ిచిం TYTN 

ఇతి అారోష %20౪ 
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- (శ్రీ చేపులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి 

1928 డిసెంబరు మాసాంతములో కాకినాడ శాంగెను జరుగు 

తూన్నప్పుడనుకుంటాను, బనవగాజు అప్పారావు చేతిలో భారతి మొదటి 

సంచిక చూశాను. చూసిన తక్షణం ఎవళెవరి పద్యాలు దానిలొ పడ్డాయా 

అని పేజీలు ఆకంగా తిరగశాను. "కన్నీరు అనే నా పద్యం దానిలో 

పడ్డట్టు జ్ఞాపకం, అప్పటికప్పుడే మా సాహితి, శారద వన్వున్నా భారతి 

లాగ నిగనిగలతోను, నిండుతనంతోను ఏదీ రాలేదు. అందుచేతనే భారతిని 

అంత ఉత్చావాంతో అందుకున్నాను, ఇక నాడు మొదలుకొని ఈ రోజు 

దాకా నిరాఘాటంగా. వపుుంచాగా వెలటువడురూ వన్తూ ఉన్న ప తిక భారతి 

ఒకు. అంతేకాక తరతరాల వారివీ, రకరకాల వారివీ కా వ్యాలకి 

సమానాదరాలు చూపుతూ వ స్తున్న ప తిక కూడా భార తే. 

బి. 

దాదాపు 1888 మొదలుకొని నెటిదాకా పాతిక నంవత్సరాలు 

కదా! ఈ పాతిక సంవత్సరాల ఆం| ధ కవిత్వం స్టైతీగతు లలా ఉన్నాయో 

_వాయాలంశు చాలా చిక్కు.లున్నాయి. చిక్కులంకే చిక్కులా! నాకు 

మరీ గడ్తుగా కనిపించి కలం కదపనీయనంత గట్టివ, 

నేనూ ఈ శకంలో వాడ్డ ఆయెను: మరి కొద్దో గొప్పో నేనూ 

కొంత నందడి చేసిన వాడై ఆయెను !: ఏది (వాసినా నచాతుకంగా ఉండాలి; 

సరసంగా ఉండాలి ; సంకి పంగా ఉంటూ సమ|గంగా ఉండాలి; స్వంత 

ఇష్టాలూ, అయి ష్టాలూ రాకుండా, స్వంత నగారా (మోతలు రాకుండా, 

సాశ్షీ చెప్పినట్లు మవోతటస్థంగా ఉండాలి. ఏ విధంగా చూసినా అలాగ 

చెప్పడానికి ఇప్పుడున్న వాశ్తావరూ కావలసినంత దూరంగా లేరనిపిస్తుండి. 

కనుక నేనూ అలాగ చెప్పలేను. 
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మరొక ఇబ్బంది ఉంది. ఇప్పటి ఆంధ కవి త్యానీకున్నంత వైవిధ్యము 

సంపద, మరి ఏ ఇతర రాష్ట్ర) కవిత్వానికీ లేవని నా గటి నమ్మకం. అనలు 
లు 

తెలుగునాటి సాహిత్య కేచారంలో కవిత్వపు పంట ఎప్పుడూ ఎక్కువే. 

ఆంధ డేశంలో (పతి రెండో వ్య_కి కవిలాగ కనబడుతున్నాడని ఒక | పఖ్యాత 

వంగ కవి అన్నట్లు వింటున్నాము. ఇది పరివోనానికి అన్న పలు నొ 

పరమార్థం లాగే తోస్తుంది. ఇంతకీ ఈ మాట వంగజాతిని గురించి కూడా అన 

వచ్చును. కవులూ, కవిరాజులూ అక్కడా ఇక్కడా కూడా ఎక్కు వే, (శ్రీపాద 

కచఇవమయమూా రి శా, చెళ్ళపిళ్ళ వెంకట శా స్తు)ల వద బయలుదేరి, వెంకట 
£9 — % ఆం ఎ 

పార్యతీశ్వర్లు, రాయ పోలు సుబ్బారావు అబ్బూరి రామకృష్ణ రావు 

ముదల న కవుల దగ్గిర ఆగి, విశ్షనాథ సత్యవారాయణ, పింగళి కాటూరి 

కవులు, నాయని, నండూరి సుబ్బారావులు, శివళంకరశా స్త్రి, వేదుల 

సత్యనారాయణ శె, కవికొండల వంకటరావు, మాధవ పెద్ది బుచ్చిసుందర 

'రామశా,స్రై, తుమ్మల సీతారామమూ రి చెెదరి వంటి మధ్యతరం కవులను 

పలకరిస్తూ, మల్లవరపు విశ్వశ్వరరావు, (శ్రీరంగం (శ్రీనివాసరావు, పిలకా 

గణపతిశాస్త్రి, సంపత్ , హనుమ దిం|దకంటి కవులు, పశాభఖి, ఆర్ముద వంటి 

అత్రి నవ్యులదాకా నా మనస్సు ఉత్సాహంతో ఉరకలు వేస్తూ వచ్చేసరికి, 

నేడు మన యెదుట ఇండి సాహిత్య తేతంలో యథాళ క్తి కృషి చెస్తున్న 

కవులు నూరుగురె నా నా యెదుట మెరుపుల్లా కనిపించారు. నాకు కొంత 

ఆనందమూ, గర్వమూ కూడా కలిగాయి. కనుపరి అబ్బయ్య చెప్పినట్లు 
— య 

“చతుర కవిత్వ తత్త్వ పటు సంపద యొక్కరి నామ్ము గాదు, భారతి దయ 

సౌధ వాన్టి, కవిరాజుల మాననముల్ ఘటంబు, లాయతము కొలంది అబ్రమగు 

నయ్యమృత ౦బు", 

వీరందరూ కాక నిన్న మొన్నటి చాశా నవ్యసాహిత్య ఈ తంలో 

కపి. చేసీ కీ ర శషులె పోయిన గురజాడ అప్పారావు, బసవరాజు అప్పారావు, 

కీ రశేషుండన లేక పోతున్నాను గాని మా కొడవటిగంటి వెంకటసుబ్బయ్య, 

కొడాలి నుబ్బారావు, కొంపెల్ల జనార్దనరావు, [త్రిపురనేని రామస్వామి 

చెదరి, తుమ్మల పల్తి వెంకటరత్న మనము, పెనుమ రి వెంకటరత్నము, దువ్వూర 
(౧m 

టి 

రామిరెడ్డి మొదలైన దిట్టలు ఈ శకంలోనివారే. ఇంత కవిత్వ సమృద్ధితో 
ar. a 
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నిండివున్న పాతిక సంవత్సరాల కవిత్వ చరి[త సంషంగా ఎదటపర చటం 
రు 

బద్ది ఇబ్బం దే. 

ఇంకొక రకం కషం ఉంది: ఇస్ఫుడు పరుగాక టంత త్వరగా ఇదివర 

ఇప్పుడూ కాలం మన చేళంలో ఒరుగ త్రలేదు. నా చిన్నతనంలోనే ఎంత 

మందంగా నానున్తూ నడిచేది! నమాజమూ, వ్యకి జీవితమూ, చాటి 

అన్యోన్య సంబంధమూ, సమస్యలూ, వడిదుడుకులూ ఇప్పటి మూ_న్రరుగా 

అప్పుడు ఉండే'చా £ అప్పటి జమీందారుని విష్ణుమూ రీ అనేసెయ్యవచ్చు. 

అధ మహకం అభినవభొ జుండనొ , అధునాతన కృష్ణ రాయలనొ అనవచ్చు; 

అప్పటి కవి అ| గకులం వాణ్డనీ, “వెలనాటి వాడ, కవితకు వెలనాటిని 

వాడననీ చెప్పకోవచ్చు. అలాగ చెప్పుకుంశు అందరమూ “ఓహోహో: 

భేష్ : జె” ననవచ్చు కూడా, ఆని విషయం, ఆధగస్లీక్య విషయం, మతం 

విషయం, మంచి చెడ్డల విషయం, కుల విషయం, క్ద్ది గొప్పల విషయం 

"తెలుగు వాడికి సంబంధించిన అన్ని. విషయాలలోను. ఈ “విను 

కా" దనడాలు, ఈ ఆందోళనలూ ఆవేశాలూ. ఇవన్నీ అప్పు జేవీ? వీళళలింగం 

చేతి దెబ్బలకు ఆంధ జాతి న్నిదలో నుంచి కాస్త ఒ్తిగిల్లి, ఒళ్ళు విరుచు 

కొని, కళ్ళు నులుముకొని, అడే ఆవులించి లేచి కూర్చున్న రోజులవి. 

ఇప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బం ది పమీటంను, అప్పటినుంచి నేటివరకు. మూడుతరాల 

వారూ ఒక్కసారే సమాజంలో ఇప్పుడు "వేంచేసి యున్నారు; సాహిత్య 

ఊతంలో కషి. చేస్తూనూ ఉన్నారు. ఇంకొక చితం : రెండుమూడు 

తరాల (సభా వాలు కొంతరకొొంతగా ఒక్కరినే ఉన్న వారు? ఇప్పుడు 

ఉన్నారు. (ప్రత్యేకంగా ఏదో ఒక సాహిత్య ధోరణి మాత మే శన 

మైనదంటూ మిగతావాటిని చిన్నచూపు చూనేవాస మూడు తరాల్లోనూ 

ఉన్నారు. 

కాని సమాజం జీవనది అయితే సాహిత్యమూ జీవన దే. మూడుతరాల 

-వారినీ అవలు సాహిత్యగుణమనె జలసూ( తం బంధించి, ఏక కుటుంబంలోనికి 

తీసుకొని వస్తున్నది. అప్పటన్పటి కాలసరిస్థీతులను అనుసరించి, ఆయ 
a 

ఇ” WT IR న్ జ కొద రమాల పలుకుబడిని బట్టి కొన్ని కొన్ని కొత్త పొత్ర సంస్కృతుల దభా వొ 



వారత్రిక సంవత్సరాల తెలుగు కవిత్వము 

( న జ wy జ ది ఈ లను బట్టా, తమ అమ (ప తక పోతిభలనుబట్టి కవుల దృక్ప థాలు మాంవచ్చు 

కనుక కావ్య వస్తువులు నూరవచ్చు. కనుక కంఠథ్వమలూ. జాఃలూ 

మారవచ్చు. శాని పట్టిచూ స్తే కవిత్వనుంతాబఒక్కకు కాదూ: ఈ 

తోళు ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా న వ్యాం[ధకవిళ్వాన్ని గూర్చె ఈ శాస్తా 

(వాచ్తున్నాను. 

ఈ నవయుగంలో భారత జాతినీ, కనుక ఆం ధజాతినీ ఊన్ంచిన 

ఉద్యమాలు ప వేని ఆం ధకవిశ్వాన్ని కూడా  అవపాంచాయో కెంి య్ - 

wt 

చెప్పాలి, నిజానికి ఈ యుగంలో వివిద భారత రాష య సాహిత్యాలు, 

బళ ఒకరకపు ఉద్యమాల పభా వాలల్" పడినట్లు కనబడతాయి. బే 
గా 

రకపు ధోరణులు బాటిలో కనబడతాయి. కనుక ఈ ఉద్యమాలు ఎటు 

వంటివో శతెలునుకుంళు నవ్యాంధ కవిత్య లక్షణాలూ శెలిసిపొతాయి. 

మొదటిది కాల్చనికొద్యమన ము. (Romantic movement; జాతికి 

మృత వృ తివంటి ని_దావ స్ట ఒకటి వస్కుంది. అది పోగానే జాతి మకు 
ధ్ థి 

కొంటుంది, అంశు తికిగి పుడుతుంది అనేక |! (వభాచాలవల్ల ఈ : వబోవం 

కలగవచ్చు. ఈ |పబోధం వచ్చిన తరువాత వాల్యయావనాద 

వంటివి జూతి జీవితంలో అన్ని కార్య రంగాలలోను గొ శచ2సాయి. కనుక 

సాహిత్యంలో నును్ను, యౌవనదశ లో ఉన్న వ్య క్షి తనంత వాడు లెనట్లున్నూ 

తన అనుభవ మంత అమూల్య మైనది లేనట్లున్నూ లోకరంగంలా శాన 

నాయకుడై నట్టున్నూ అనుకుంటాడు. సాతిగా, తటస్టుడుగా ఈ లె కాన్ని 

చూడ లేడు. "దానిలో పడ్ కస్టనుఖాలు తీవంగా + అనుభవించడమే ఆడని 

పని, ఆత నెక్కువగా వాదయ వాది. అనుభవం వెపు మొగ్గి న త ఆలోచన 

వైపు మొగ్గడు. ఈ అవస్థలో ఉన్నజాతి కూడా తనం బక లోపం 

లేనిదీ ేదనుకుంటుంది. ఈ ఆత్మ త _. “తని తనం నొటి సాహిత్యంలో 



వ్ ల0 సారస్వత వ్యాసములు-| పథమ సంపుటము 

ఇక యోావనాంగణంలో అడుగు పెట్టిన వ్యక్తిలో అద్భుత పూర్ణ 

మెన ఒక దృష్టికూడా ఉంటుంది. అది వరకు అతిసనామాన్యంగా కనబడిన 

(పతి వస్రువూ (వతిసంఘటనా, (కత [కొత గాంగొప్పగొప్పగా గోచ 

రెసాయి. “దాక్కుని ఉండి, దారిపక్క నిరుక్కుని ఉండే గడ్డపూవుకి 

నవ తాని కిచ్చే దివ్యగొరవ మిసాడు. జలతారు అంచునీలి చీరని మెరపుతోటి 
మేఘ మంటాడు, “ఈ నా ళరీరమందివతళించిన గాలి” లో హోమ 

ధూమ సొరభాలకోసం నాసాపుటాలు బిగబడతాడు. “ఈ నాతనూపూర్ణ 

మెన ఆకాశం” లో |కతుధ్వనులకోసం చెవు లొగ్గుశాడు. అప్పుడతని 
వేతికి, _వాతకి సమ్యమం ఉండదు. ఆవేశానికి అడ్డకట్ట ఉండదు. కంఠానికి 

గడియ పడదు, ““భావనాబల మున్న ది; పకృతి యున్నది; ఇష్ట ముండీన 

సదముల కేమి కొరత?” అంటాడు. వాగుతో, చాహినితో కలసి కిన్నెర 
సానిపాట పాడెసాడు. శన న్నెవ్య రాపలే రీవేళొ అనీ, “ఇంటింట 

పడతారు యెంకి నీ పేరు” అనీ. “నా యిచ్చయే గాక నాశేటి వరపు 
అనీ, అంటాడు. అతన్ని ఏవో లశ్యాలు కూడా ఆకర్షిస్తాయి. అప్పుడతనికి 

(ధువతార దూరంగా ఉన్నదని అనుపించదు; అందే ' మానిపండులాగ అని 

పిస్తుంది. తన మనన్సును దానికి తగిలించి నమ్మకంగా దయాణం సాగిం 

చేసానంటాడు. అతనిలో సావాసమూ, విజిగిపా కూడా ఉంటాయి. కొత 
చావలి 

అ నుఖనాలకి స్వాగతం ఇవ్వడానికి, క్త్త మారా ల్లో సడిపోవడానికీ, కాత 

[ప్రయోగాలు చెయ్య డానికీ భయవడదు. 

యౌవనంలో కవిత్వలావణ్యం ఎక్కువ దొరుకుతుంది. ముదిరి 

పరువమెన వయస్సులో సాహిత్య సందెళం ఎక్కువ దొరుకుతుంది. అందు 

చేతే కవి "పెరిగి, ముదిరి “జీవన గంగా వారితతటమ్ముని” నిశ్చల నిశిత మైన 

దృష్టులు సారినూ కూర్చున్న పుడే రూపకం౦ంవంటి సాహిత్యం సృష్టించ గలడు. 

ఇక వెన చెప్పినట్లు కాల్చనికోద్యమానికి చెప్పిన గుణాలన్నీ _అనగా కాల్చనిక 

వేగం, లజ్యా వేశం, విశ్ళంఖలత, విజిగీష, సొవహానం, అద్భుత పూర్ణ మైన 

నునస్థృతి చాలవరకు నబ్యాం| ధకవు లంద రిలోనూ కనబడ తాయి. 
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నవయుగ భారతంలో పుట్టిన మరిరెండు ఉద్యమాల |పభావం కూడా 

నవ్యాం|[ధ కవుల వె (పసరించింది, దాదాపు నూటపాతిక సంపత్స'రాల 

(కీతం రామ మోవానరాయల తో పుట్టిన మానవొ ద్యమం ఒకటి. దాదాపు 

ఆ రోజులోనే రూసో మొద లె నవారి (ప్రభావంవల్ల పాశ్చాత్య లోకంలో 
am) 6. గా 

ఇటువంటి ఉద్యమమే పుట్టింది. ఇది పతిమానవుని శిరస్సుమీదా మకుటం 
"ఎడ ళతానంటుంది. మానవులందరికీ కూడా సామ్యమూ, స్వామ్యమూ 

ఉండాలంటుందీ ఉద్యమం, దీనివల్ల ఎల యెల లూ, అన్ని అంతరాలూ 

చెరిగిపోతాయి. జగతులో మానవుణ్ణి మీంచిన దెది దినికిలేదు. పూర్వూ 

భారతీయ విజ్ఞాన సంస్కృృతుల్ని నిరసించదిది, ఎటొచ్చి తూచి తూచి, 
సహేతుకంగా విమర్శించి, దేశకాల  పరిస్లితుల్ని బటి గహిస్తానంటుంది. 

డా ల లావి 
పాశ్చాత్య విజ్ఞాన సంస్కృతుల్నీ అంశే. ఈ జగత్తు. మానవుడు. వాని 

బయ వి ర లో అనుభవాలు, అన్నీ గట్టిపరమార్థాలనే శాస్త్రీయ దృక్పధం, వాస్టవికత 

కూడా ఈ ఉద్యమల తణాలే. “అసీమ మైన ఈ నృష్టిలో తూశ్చేది! పడమ 
రా టి 

"రేది? అని ఒక వాదయం, రెండు సృంచాలు, అనిన్నీ “నా జాతి మాన 

వజాతి” (His caste is human kind) అనిన్నీ, “బతుకు కే స్వతం| తు 

(బతుకు తాను, లేకపోతే ఉండను” (19111 be [66, 07 not be at 21). 
అనిన్నీ, రాగల (ప్రతి మానవుడూ చాట తాడని ఈ ఉద్యమం అంటుంది. ఈ 

ఉద్యమం విజాతీయంగా కనబడినా అలాంటిది కాదు. [పతివ్య క్రి కీ, పతిజాతికీ 

కూడా వారివారి విశిష్టత చెడకుండా ఈ ఉద్యమం స్యాతం|త్యం కోరుతుంది. 

(పతిష్య _ికి స్వాతం త్య వికాసాలు ఉంకేనే, జాతి సర్వాంగ నుందరం అయి 

ముందుకు నిడున్తుందని, (కోతిజాతికి స్యాతం (త్య వికాసాలు ఉంశునే ఈ 

మానవ లోకంలో సమృదీ, శాంతీ సుఖము? ఉంటా యనీ, ఈ ఉద్యమం 

అంటుంది. 

ఈ ఉద్యమం ఆంధ దేశంలో (వ వళ పెట్ట (పబలంభేసిన వాడు (పవ క్ 

వీరేశలింగం. 
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ఈ ఉద్యమంలో మళ్ళీ చెండు వారాలు (stages) ఉసెెాటి : 
ల 

a 

_వారంభం నుంచీ చాచాను గాంచి యుగం దాకా ఒకటి; గాంగ 

యుగారంభం నుంచి మరెకటి. మొగచటి యుూంలో విద్యాధికు ల న వారై 

మెద నే ఈ ఉద్యమ |: భావం (: సెరించింది. చుటూ ఉన్న సమాజ, ర ] 

దానిలో వేరుకుపోయిన విశ్వాసాలు, కరుడు కటుకు పోయిన ఆచారాలు, 
వ్ డి 

వాటిని |3.తిఘటించి ఒక-క వ్యకి నలిగిపోవడము._ ఇవే వారికి మొదట 

'నపడాయి. కనక | ఎ తేంక వంకి ౧చం| “సగంమూ, వానీ కవ సుఖాలు శ _క్యక వ్యక్తి న్యాతంత్యాయూ, పై గాస్ 
వీటి కోసమే ఆ ఉద్యమం మొదట సాగింది. ఈ శకంలో భారత నాహిత్య 

సీమలో హిమాలయ శిఖరంలాగ ఆకాళ౦లళోనీకి బొడుచుకొని "పెకిలేచి ఉద్య 

మానికి ఉత మోత మ | సతినిదిగా కని జే వాడు విందుడు. ఎ్టవవోరికి 

భాబూ వాదం ద్యారా గిడుగు రామ ౫ ఏ 
-—_0 

ఒంతులున్నూ, క వ్యాక 

ద్వారా గురజాడ అబ్బారావున్నూ ఈ ఉద్యమం అంద సాహిత్యంలో 

వళ వటారు. 
(A) 

ఈ ఉద్యమం చెండేోతరం గాందితో బార ౦భ మయింది. అరి 

వరకు సండిత పరిషత్తులలోనూ |పొసాడాలలోనూ ఉండిపెయిన మానవ 

స్వామ్య సామ్యాలు ఇప్పుడు వి: ణులలోకి, వీధులలోకీ, గుడిసెలలోకీ కొచ్చు 

కొనివొతున్నాయి. అం జేగాక అదివరకు (బత్యక వ్యక్తి స్వాత౦( త్య మీకా 

సౌదుల కొళం కృషిచేసిన మహోద్యమం ఇవ్బుడు సమష్టి మానవ శేయస్సు 

కోనం ఆందోళన మొదలు వెట్టెంది, వివావాము, విద్య, మతము వంటి 

సమ్యసలకన్న కూడా ఆకలి, దార్మిద్యమువంటి సమస్య రోజూ (పతి జీవితాన్నీ 
ఎక్కువ తీవంగా దగ్గరగా పలకరించే అతివాస విక సమస్య అంటుంది ఈ 

ఉద్యమం. దీనివల్ల మానవునికి ఏకత్వము, అన్యోన్య జాంధవ్యము, సమస్టిత్వము 

బాగా స్ఫురించి, దృఢపడ తాయి అంటుందీ ఉద్యమం, నాటి మానవేద్య 

మాన్ని ఈ విధంగా నల భెకోట్ల లోను నవపపంచ శక్తుల సపాయంతో 
చాలవరకు నాటినవాడు గాంధీ. గాంధీయే కొంత వరకు కొ త్త మానవుడు. 

సామాన్యళ క్రి సామర్థ్యాలు, సామాన్య జీవితాన్ని స్ఫురింప జేసే కూడూ, 

గుడ్డా, కుటీర వాస మూ, జీర్ణ శరీర మూ_ఈ గాందీ న భువులూ, (సిబలులూ 

పండితులూ చూన్తూండగా (వపథమ సీరం మీదికి వనాడ తే ఎక్కి. కూర్చు 
~~ 
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నాడో ఆనాడే డత సామా మూనివుడా? జన తంత ఆధిక ర మద 
cc 

అధిరోహించి హఓీంరమునల్నడు. ఇదివరకు సామాన్య లోకం కోసం మాహి? §ం 
అ 

అవను ౦. a ఎడు సవ మా ల్ కం మాప తట్ట? దగ్గరకి అధరో పిస్పుందె. 
"శ 

ల్ వో గ్ ని శ లా జ 

మానవో ద్యమాసిం సెంబంధించిన ఈ ఆలడేన వలలో భాాంత నాహిణం 
శీ 

లోకంలో టాగూర వంట్ ఉన డంక* రాలేదు. దీనికి కారళణాకి వతు 
ఇవి అయి ఉండవచ్చు: లేక వీటిలో పది నా ఒకటయి చంగవ్చు ఇది 

వరకు ఒక్"-క వ్య 3 తొభ ఒరగత శిఖర ంలాగ పెకీ ము. ఇ్రకుడు 

అడం౦ంగా ఎకర.పెలంలా” & అఅచుకుంటుంది చానిక లొను కము - గాఢత్వము 
G a__ 

గుణాలు, దినికి నె వె ఇలకము, వె ప్ధ్యము, వము, వేడి గుణాలు. 

కెండు_యౌవన దకొలో నుంచి జాతి వగ 'టంవల్ల కవిత సు గంలోే 

నుంచే నాటకాల యుగంలోనికి సుం పచ్య్రం (3. వశిసుం దే పూ! నాటకంలాగి 

మని యే ఇతర సాహిశ్యరూవమూ, సమాజ బీవిథంతో సుకుగుపేక లాగ 

చెనవేసుకొనిపోలేదు. నాటక రచయిత మహోట్టి వాస్తవికుడు. ఇప్పుడు 

మన డేళంలో సమాజ రూపం స్ఫుటం గా ఏర్పడుతూ, కొంతకొొంత స్పష్టంగా 

కనివిన్సంది. 

మూడు._మన బేళంలో కవికి సమవ్మి [5 జాజగాతు మూరనూ రాల 

నుంచి “మరో (పంచం! లాగ కనబడుతుంది గాని సన్నిహివ వైన అప్తాను 

భూతిలాగ పలకరించడం లెదేమో!: కెంవవరకు _దష్ట అయిన కవి అంచులు 

చూస్తు న్నాడు. కాని ఆందులో వాడు కాలేదు. కనిఆాంనికి కొం ఆత్మీయత 

ఆశ్ర్యృపెరిత ం-వాలేమ*: ఆ ర సమాజం సుసీగంగా | త్స్టంఒ6 బఖడాక 
థి డ 

రవీం|దుని మించిన కవులే రావచ్చును. 

త్ర 

ర్త మానవొద్యమం గావ నవథారవంలో ఈ యుగంలో మరో 

మహోద్యమం దివ్మోండంగా విజృంభించింది, దాందవ జాతీయోద్యమం 

ఆది, దయానంద రామకృష్ట నివేకానందులతో ఉడి కదిలంగా వార ౦భమ 

లో కమాన్యునితో ఉన్నత శిఖ రాలందుకుంది. మదన ని దనుంచి మేల్కొన్న 

భార తీయునిదృష్టి ఒక్కసారి పూర్వ =*లాలలో కి చొచ్చుకొని పోయింది. అభి 
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మానంవ ల, ఆత్మవిశ్వానంవల్ల ఈ దృష్టి మరీ నిశితమై ధగధగా తొందర 
aa) ౧౫ ణు ఎ 

తొందరగా మెరసిపోతూ పరుగులె తింది. కవికి అత్మీయానుభవం కలిగించి 

నంత ఆవేళమూ, వేడీ ఈ జాతీయోద్యమం కలగించింది; ఎంతో ఆ పంగా 

అయిపోయాయి మన పూర్వగాథలు, విజ్ఞాననంస్కృతులున్నూ , ఏ లోపమూ 

ల్యే సమ్మగ నుందరంగా శాశ త సత్యాలుగా కనపడ్డ "యవి. “వాత కొత్తల 

మేలికలయిక” అని అనడంకన్న “(పాతవాటికన్న నీవు పొడిచే దేముంది 

వాటిని మళ్ళీ శుభపరచి నుస్టాపితం వెసికొమ్ముంగటుంది ఈ ఉద్యమం. 
గా (9 

ఈ ఉద్యమానికి ఉత్తమ |పతినిధులు వంగసాహిత్య కే [తంలో 

బంకించం[ద ద్విజేం[ దలాల్ రాయలు: ఈ ఉద్యమానికి చెందిన న వ్యాం[ధ 

కవిత్వ తంలో ఉన్నత శిఖరంగా సావాత్కరించేవాడు. విశ్వనాధ 

సత్యనారాయణ. 

G 

కాల్పనికోద్యమ [ప్రభావం ఈ యుగంబొ కవులందరి మీదా |పసరిం 

చింది. మిగిలిన ఉద్యమాలలో కొెందరిమీద ఒక ఉద్యమ సథావం+ మరి 

కొందరి మీద మదొక ఉద్యమ (ప్రభావం ఎక్కువగా (పసరించాయి. 

ఆ రోజుల్లోనే కొందరు మవో వ్యక్తులెన గురుదేవులు తెలుగునాటి 

సాహితీపరుల  మనోమందిరాల తలుపులూ, కిటికీలూ ఒక్కొసారి అరచి 

వెలుగులూ, గాలులూ లోవల ప్రవేశ “పెట్టారు. మొదట బందరులో, 

తరువాత కాకినాడలో వెంకటరత్నం నాయుడుగారి ద్యారా - వారిని 

భక్తి శద్దలతో స్మరిస్తూ శిరస్సు వంచుకుంటున్నాను _ మానవోద్యమమూ, 

దానికి సంబంధించిన ఉన్న తోజ్ఞ్వలములై న అ ఖ్యూలూ', ఉర్దూ పారళీ కాంగ్గ 

సాహిత్యాల ఘనతా, లావణ్య యూ వారి శిష్యులకు పరిచయమయింది. రాజ 

మ హేం[దవరంలో కూ రర వంటి |పతిభాశాలి కవికొండల వెంక టావు, 

అడివి బాపిరాజు వంటి కవులను తనచుట్టూ చేరదినుకొని అటు వర్డు వర్తు 

వంటి కవుల కావ్యాలూ, ఇటు "వెరువేలూ, ఓడ రేవులూ, పల్లె టూళ్ళ 

పరిసరాలూ, పుంతలూ, వాటిలో జనమూ చూపించేడు. మరి బందరులో 
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చెళ క పిళ్ళ వంకటశా స్ర్తి గారున్న చోట కవిత్వపు తిగనా* ళ్ళ. తిరుపతి 

"వంగ కుళ శషరులు కవిత్వాన్ని ఒక ఉద్యమం వేశారు. సామంతుల ఆన్థానాల 

లోనే గాక సామాన్య సదస్సులలో కూటా వారు కవీతోత్సవాలు కావపించే 

వారు. కాస్త చదువుకొని కంఠం విష్పుతున్న [ఏతి కవినోటా ఆ కవు లితర 

కవులతో కావించిన సాహిత్య సమరాల గాథలు 5 తిధ్వనించెవి; వారి విజిగీష 

వీనిని కూడా వేడెక్కించేది. _ తెనుగుతనము, కవితా దీక్ష, కల్పనా నమృ ది 

వారినుంచే వారి శిళ్యులకు వచ్చి ఉండాలి. వీశ్వనాథ సగ్యనారాయణ, 

పింగళి కాటూరి కవులు, |తిపుర్నేని రానుస్వామి చౌదరి, మాధవా ద్రి 

బుచ్చి సుందరరామశాస్రి వారి శిష్యులలో కొందరు, 

ఇక్కడ మరొక మాట హైందవ జాతీ యోద్యమం మన తెలుగు 

నాటిలో క్ళషప్ణా గుంటూరు మండలాలలో ఆం| ధోద్యను రూపాన ఎక్కువగా 

విజృంభించింది. జాతి గిరవాన్ని గూర్చి కావ్యాల బ్షిన కవులందరూ 

దాదాపు అక్కడివారే. 

7 

భారతి పుట్టక పూర్ణము, మా సాహితి రాక పూర్వము, ఆం(ధ 

ప తిక సంవత్సరాది సంచిక, ఆం|ధభారతి, ఆంధ (గ్రంథాలయ సర్వస్వము, 

అనసూయ, శారద మొదలగు పత్రికలలో కొందరు కవుల కావ్యాలు వెర్రి 

ఆవేశంతో యువ కవులము కెందరము చదువుకొనే వారము. నాకు జాగా 

జ్ఞాపకం, 1914-16 సంవత్సరాలలో నేనూ, మా నండూరి సుబ్బారాపూ 

నాయుడుగారి చరణ సన్నిధిని ఉన్నప్పుడు, బసవరాజు అప్పారావు వచ్చి 

గురజాడ వారి కావ్యాలూ, తన నెలయీటి గానమూ, అహారహమూ 

ఆలపిస్తూ ఉండేవాడు. అతడు అనుర దూతగా మాకు కనబడ వాడు. "మేము 

ఆ కావ్యాలన్ని కంఠస్థం చేశాము. అంతలో మాతో చించాదీతీతులూ, 

వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి కూడా కలిశారు. దితితులు గారికి గురజాడ 

కవి దేవుడు. వేదులకి రాయ పోలు కవి కులగురువు. చాయ పోలు 
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ఒకి ల నుంచి చదివేవావం. అస్బటిశ ఆబుర్చి. రాము ఖే MEN) గాంగ 

ను 
న్ 

“మయము ల్ దాంబి ఊఉఊవోగానంలోేని కొ్న్ని స ద్య్యాలు wer అందం బ *టులా  ౧కచ్చి 

మమ్మల్ని ఆ ముత ౦? అక ల ౦చొయె, ఏమి రోజులని |: 

1921లోనే, 1922లోనే ఒకణాడు సాయం ౩0౦ చామర తోట 
fs 

3 ల్వే పాటుఫారం మీద నేను నిలబడి ఉండగా, కగు యుంద శల వం 
వూ ©. (Nn - ft 

మా నండూ”" కన జాడు. అప్బుడు ముసుగ, కూడా " గ “నాదువి ఇటు గాం 
౧ శా) 

చినుకులు ౩ డుతున్నాయి. “శాస్త్రీ వి మని ను రాము గంగ గు. 

~ - a ne pend. Nahas శ్ర 
ఎంత చాగా పొదాజ ఎ) సుమా రాొతు ఇద ము. బలె, సా” ౧ త 

a) 42 

ళ్ a ల! వళ Bar eo wc yh 1“ గా జుల్ జె క్షే 

కూర్చున్నాం. “గండ గొంతుకలోన కెతాందుతొ” ప క. 
™, ఓ 

-ో “ ల్ న ॥ ఇ” - జ LL) 4 జ్ 

తాను | వాసన నాలుగు వాటలు* వాడాడు. సనూ ఫం నగ్నం లు టంట? 

క క్ ఇ ఉ _ fr a ce చ (ఇ జ 

రురు ని లనే నె ర or డంలో య వటి 1 దం ౧౧, Ff) నః న. క్ 

ఎ ణా © ౧|| 

చదివాను. మా బసవ ) వించి వాగుందునిని సదనం. అము ర్న ల. 
11 శ్ 

5 ఇ 1 ల 1 

మ. కొద్ది రోజులో కాకిఐాడలో రోజూ సేంరూం సం ఉల్ చ ం 
(౧౧ 

నాద్ బా | 

ఇ చ) MO, సమా వేళాలూ, సభాపతి ఐనవరాజుి డా వుగా. సంపు" 

ల ఖో లో న. జు చింతా వారూ, పాటిబంవ అప్పారానూ, ఒసనవరాజూ, “లంగ మానం? 
a 

గద్యాలూ, గుహజాడ, రియ పోలు |“ భృతు = ద్యాలూ ATI 

rc Cr ల అక్ గా “ = ఇ 
వాటిమీద విమరగ్శనణ) మాగుతుంకు మారు Bre IT nD Tees 1 

రా తులయేవి. 
శ 

అలా”; అక్కున గుంటూరు, తెనాని (బెం ౧ Te Tr 

నోరి నరనింవాశాగ, కొడవటిగంటి వెంకట: ag |" ఫతుయ “Er rs 

రనుకుంటాను. మం బంచగులో శర థో oa oy 1 Jim") 

సుబ్బారావు, పింగళి కాటూగి వారు అడిసి వాకిలి పు క్ టంలో en | 

యులు ఆం ధజాతీయ కళాశాూలలోనూ అవ్శ౫లా సవా తిమసము లు 

కుంటాను, 

మరి ఒకటి రెండేళ్ళకి దాదాపు అందర... సాపింసి సవివిలోే 
ws oN ఇ br > gy సపొాధర్ను ల న సహాదరల క్రూూటంగా కరగి! పోతాం, అటుల Trym యా 3p en 
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op జ న Kk ఇ 2 ఆ 

19285 మృగ మే మావంటి నారిని ఆకరించిన కవులలో బక్కా 

= క లా ~~ వ. టో జో లో 
గగ కొల ఆఅ స్వ" *వు (a ఖీ మీగలిన ఐ అరె రల రు {9299 es రు వాత డా 

ఇ” Tn va our a “లో 

సా పా "or ow కమ బపీన చారు కనుక శు పాతిక సంవ ఎక్ సంవవ్బుగాల ఆ౦!' ద 
తి 

సె ర ఇబ వశ Cy గర్ చ నా బో చా న్న. 

కక్? § . కూడా వాగుండనే ఉన న్నారు, వారని 10%ఏక పూరు 
eo) 

గ (ఓ. 1 టి ప కా a శ fa “ ల ; యుగ” అ" డద) రీలు లోదు వారినిగూర్బె ముందు కన్న నూటలు, 

3 

సుసుజావ అప్పారావు 1901 రలో చనిపోయినా, 1915 లరువావిన Cy oy ర 

పించం పా 'ంఖించాడు. ఆయన బిల ణీయనూ, నీలగిరి పొటలూ 
రె 

అం ఛి | గక సంవగ్చారాది సంచికలో 'డాయని జ్ఞ జాఒకం. 'లవణనాబు కోలో, 

కరం పు a మొదలై గ కావ్యాలు బందరు నుంచి విలువజ ఆంధ 

ఇం” నుంది వాతో చదివాము. కాల్చనికోద్యమంలొ ఉన్న స 

లతుణాలన్నీ  స్టైన్చుపం' నినర్ష సుందర మూ అయిన ఆయన వాణిలే 

క ననన తాయి. వానూనమ్యుల గాధలూ, సామాన్యుల కంశు మాటలూ కావ్యా 

కోణంలో నిక్ |" వ నెటడం ఆయన  గొెొస్చశనిం. ఆ 

కుజ" అలా”, అమగ*ందిః: అ ఛందన్ను తెలుగు బొడు క ప్ర సుఖాలూ, రథ౭భా 

ఎం బాగా చెుతుంది ! “సాటలాఛరి చెట్ల చేనుల శె కె "సాటపాడి'కే తాటీ 

Won ఆగే విందుడు ఆను చెపి యొగ్గడమూ' ఎ, “మంచి చెడలు రెండ 

కులములు ౩ మంచి అన్నది మాల అయితే మాలనే నౌదు=*ి బని చాట 

దటి “నబుగుగు కూర్చుని న వే వేళల పు తడి బొమ్మను ప్రార మను 

జె" గ ఎంచి ర న్నీ ర "లికించడ మూ, “దిని విరిగి ప్ DOA DA” నస 

సంగ కష్ట “ఎఖాలు నలవోనుకొని వాపోవడయూ, “ఎమ కలుగక 

Ey టు పకట అని పేమికుడు రావణా ఇవన్నీ ఆకొత్త రోజుల్లో 

/' చుీవఘుల పశ్చాదయాలకు ఆనంద  పజూలు తొడిగి, గూటిదాటి యెరుగని 

ఎ Somos జీవితా కా శాన్నీ చూ పెట్టాయి. ప్ రచనలన్ని ంటిలోనూ 

పిక్క లింగం మానవోద్యమ (ఒభావమే కనబడుతుంది. దేశభ_కి అనె 

రావ్యంలొ గూడి జాతీ యోద్యమపు దేశభ కి న్ఫురించదు. 

“పశ వగాన వియ త్తర ౦గిణేి 

భంగముల నుప్నొం౦గు నాతని గీత శీకరముల్ ” 
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అని ఆవేశంతో అతని కా వ్యాలను గూర్చి నాటి యువకవి అంటాడు, 
౬ ల ః నస చార ద త లా నా న్ 
ఓబోధ కావ్యము, ఆత్మ వర క వ్యము, మెమచే కము, కణథారకా వరము అగు 

తరువాతి తరం చారికి మచ్చున కందించినటు ఆయన _వాశారు, 
Cn 

19238 పూర్వం సాహిత్య లోకంలో వేంకటపార్యాతీశగరులది కూడా 
- ఇ గా లా ఖ్ Pad జర 5 క్ గటి భావమే ఫీ3 కానా స్ట్రలకు తురాయివంటిది “ఏకాంత సెవి. తెల్ల 

వారట పెళ్ళి వారిని "లేపే మనోహారమెన సన్నాయి పాటలాగ నవయుగా 
న! 

6... 

రంభంలో వీ కావ్యగానం వినిపింవేది. భాషలోనూ,  ఊవాలలోనూ, 

ఆవెశాొలలోనూ పూం నం; పదాయాలను గెంవినూ ఉ తమ వంగవాజ్యయం 
£9 వా ఎల 

ద్వారా వచ్చిన వైష్ణవ సాహిత్య [భావాల్ని స్వీకరించి, వీరు కా 
రచనలకి” తనం చూపించేరు... వీ5 ఏకాంత నేవ _ 1928లో పు సక 
రూవాన వెలువడిన ది_-యువక వి మాటల్ల ఎంతో ఆవ్యాయంగా ఆలపించుకునే 

వారం. _ 1ళేలికి తరువాత వీరి కా వ్యాలన్ని సంవుటాలుగా వెలువడ్డాయి: 

ఫీ మధు ఖండ కావ్యం కనపడని [తిక కొంత కాలం వుండేది కాదు. వీరు 
గీత పద్యానికి, మంజరిక మంచి పలుకుబడి నంపాదించివెటారు. 

ర 

19288 పూర్ణమే రాయ పోలు సువ్చారావు ఖండకా వ్యాలతో 
కూడా మాకు స్నవాం పర్చడింది వీరి *తెనుగుతోటి, 'కష్టకమలి, 
“స్టష్నకుమారంి, “'న్నెహలతి, “తృణకంక ణము”, తరువాత “జడ 
కుచ్చులు”, 'ఆం|ధావళి”, తరువాత “మదు కలశ వయూ*_ ఇవన్ని అగ్చాటప్పటి 

యువ కవుల్ని ఆకర్షి ంచినంత అమితంగా మరేవీ ఆక గించలేదు, వాటిని కంర స్థం 
చెసి, గొంతెత్తి ఆలపించినంత ఆవ్యాయం గా మే కా వ్యాల్ని అవ్బ్చటి యువ 

కవులు ఆలపించలేదు. ఆయన మాటల కూయ్చలూ, నృత్తాల నడకలూ_వీటి 
(వథావం అప్పటి నవరచనలు చాలా వాట్ల లో కనపడ తాయి ఆం|ధజాతి 
పుశ్వాన్న తరము, తరువాత తెనుగు వడుచుల (-ణయములు, నగలు, 

నోములు, ముగ్గ క్రీడలు, చై | శాషాథాలు మొదలెన కాలాల (వక్ళతి 
విలానలు._ ఇవన్నీ వీరి కావ్యవ స్తువులు , కెల్పనికోద్యమ లశణాలు 
సముచిత మూ, నవనమూ అయిన ధోరణిలో సీ కా వ్యాలలో కనబడ తాయి 
పాత మాటలే కొత్త వన్నెచిన్నెలూ, నాసనలూ పూసుకొని, వింతవింత లె. 
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కొత పుంతలలో కూడి కొత్త మూ రులను (images) కడుతూ, తెలుగు 
నాటీలోన ఒక తరగతి వారెరిగున్న అరటి తోటలనూ, వాలా ల తోవలనూ, 
వాటి నడుమ నిట్టూరుస్తూ తిర డత త పొయపు వా వారినీ, ఒచ్చి పాలెంత 
లనూ, చేరంటాళ్ళనూ, పాడి ఆవులనూ ఎంత సానసుగా నె నా ఈయ. 
పైదర్భిస్తాడు. 

“ఉత్క_ళాశానితంబంబు లొ తి వా తిన ఆంధుల యళేదుకూల 
నిళతాంచలములు” చూనీన జాతీయోద్యమంలో | వారంభించి, పీం'దుని 
యొద్ద గురుకులవాసం చేసి ఆయన [థా వాన్నీ, తరువాల వై వవ 
సా హో పభావాన్ని ఈయన స్వీకరించాడు. ఈయన  కావాంల 
మనస్సుల్ని ఒడిసి బిగబట్టుకొని ఉద్వెగంతో ఉరకల 

లోని గొప్పలోతుల్నీ, "వద్ద ఎత్తుల్ని చూ పెట్టవు ; 
ఆ రామాల్లో విహోరం శేయిస్తాయి. ఈయన 

స . డో ఇన రా రు వి మాదవి 1% కాలః 
—D 

కా వా౧లతో క*ల్చ నిక్ 

అం గణంలో నుంచి ముంగిలి దాకా జరుగుతుంది. 

ఇక్కడే అబ్బూరి రామకృ్ళ ప్ప రావుని గూర్చి చెప్పాలి. ఆచం నిప"క 

[వ త్యక కోంఠరవమె కాని (పతిధ్వని కాదు, సాసనుగా 

ఉంటూ నవ్యంగానూ ఉంటుంది ఇతని వాణి, కె ఈ ఛందః లను గడు 

దనంగా వాడాడు. ““వీళ్ళుల యులిపుల్ శవోయు “శిలో కమ్ము? 

_మోగు"ననే నులి క గాథా, “కాపుపాటా”, వ్ 

“తిక్కన్న”. “పృథివీ |పశంసన”.__ ఇవన్నీ ఇదే కై ఒకిన్తూ ఒక వందకి 

అయినా వదలుకో లేని మేలిమి బంగారు ముద్ద ఈయన కావ్యం అనుకునే 
వారం, 

1928 తరువాత నే ఎక్కువ వానినా, అంతకు పూర్ణమే నావంటి 

కవుల్ని కొ”ందర్శ్ని బసవరాజు అమితంగా ఆకరి ౦బాడు. బసవారాజంత 

సూటిగా, తీతణంగా తన కష్ట సుఖాలను కావ్యాల్లో వెళ్ళబోసుకున్న నవ 
టు 

కవి మరొకడు లేడు. అంతరంగ స్పే హితుడూ, తానూ ఏకాంతంగా 

కూర్చున్నప్పుడు చాపరికం లేని అమాయకత్వపు తొందరలో వాదయ 
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ఖు క. ల బు య. యు" శ్ 

భా వాలు పి బోటుకును టు పాటలో, పదంలో ఆఇస౫డు చెప్పుకు న వాడు. 

జ ల గి ఇ” re a ల వీ Mad ఆ డి! ఆ పాటలూ, దారంతా, సిటూచ్చులు జివి సగ్భుములి నుంచి ఢిెలిచి 
a చ, యి 

ఇ ఇ ~ ణం తో ల్ వయ జ్పగ గొ రొ ఎ వ్ లో ఉం 

జగం ఎకుంటూ వచ్చినవి. జలా? చసుకుందు ౨ అలలు ౫౧a కాలః చెను 

ల కల which a ఈ 60 uuiterauce gives అన్న Dior: ఆ 
= శల లా కీ af ని జో షి గ (ఓ -గి న చె *వేవవపు తొందక్రో భావనా, భాష? చి“టయ్యకి , అవి లేసలో పాలను 

భు! 

య Pl యు ఎల స్వ ఇ” ప్రల _ a లా 

పాట కన ననీయదు కనక, పేఖవమెన మాటలతొ న నా నగ్న౦గా అ నెయ్య 
యా నూ 

ఇసక భయ చ బాదు కాడు. ఇ*నీ -కా ర. ఈగల గానకినిజాంనికి మరి 

ou” జ” (= లావ టల న శీ ఇట బగ 

గుం. పశ్చాంది; ఎన లి మెన య కామాకి మ)” అన సస టం 
కం రా _ యె 0 _._ 

న రీ వక _ “స చా యె లా లు వాక జ ఆమ లాం 
== “౦0 వశం fs ర మ. are oD aE To O0ONGy జబ రౌజి 

య] 

దాం = హా బున — గాకు వా ట్ శ AB య చాన జ జబ ఆటల ఉర 
ప” దా Sr బు డుం ఇ చె కిల ;, మరెందవ న యువకులు వపళాిచెట్రైరఎ గా 

నీ 

PNT ల జాల వె 

“0 రి ణువారది ! 
అలానె 

1855కి మూ సాహితీ సమిగ నిండు రూం వచ్చింది. సౌపితీనమి థి 

నషం వళ్వాన్నె ఒక ఉద్యమంగా చెంది  అంగకుముంచే అప్పట్ కివులం 
ల) ఈ 

చాలా మంది ఒకె ఒక: కరునువేవ పోయినా, సాహితి మొదలె న 

| తికలొ చ ఖంవనా నార్లము చదువుకుని ఎప్పటినుంచో ఎలగున్న దగిద 
గా ఉ ల గ 

చుర్జాలులా?, అవున నావం. కానీ ఎలాంటి మధుర గాథ మిన బంధం 
య 

మమ్మల్ని అంచర్న చుటి సెనసేస టుకున్న ది ! ఒకరికొకరం మూ కాపా 
య ల లు 

కు నూరి కివనుఖా సార కరా! “వాసుకునేవెఎ గూర్చి స సుఖాల్ని గూర్చి ఉత్తరాలు (వాసుకుసె వారం, 

PEN NCD _n . . దర = ఆని నకం మచ్చుకు ౧ నంఘంపిళ్ళవి' అసి క "ందరు మమ్మల్ని అనే ఐంరే ము*! 

కెసి ఆ మాట అన్యాయం, అకాడ అమాయక పు (పాయం మాది, 

కీర కామమూ, నస్వెర్డ మూ”, అహాంకెారనమూా మా మనస్సుల్ని కలుషితం 

చెయ్యలేద్పాడు. అసలు యువ | సక్ళతుల్లో మాలిన్యం తక్కువ. గడసరి 
గ 

దా'.3కాలు లేని రోజులవి. జీవితానుభవాలు ఒక్కు గకంవి; రచనలో 
నవలావణ్య ౨ కనబడేది; హృదయాలు ఒక దానికొకటి ఎదురయి మచ్చ 
డా Nes లు షం జ“ ల లో లా లా రించుకుస సరికొ త భఖాళనసమయం అది: అందుచెత సొహిపీ నమిత 

వంటి అన్నదమ్ముల కూటం టర్బ్చడింది, ఏమో, నాకు మాతం సమితి 

వారూ, సాటి కపులూ, సాహితి పరులంవరూ ఎప్పటి] ర్ ర బంధువు అక న్నా 
ప్రియులు | - 
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1928 నాకూ గొప్పు సంనశ్చర మె. ఆ యేడు నా నూలు మేనని 

ఉద్యోగం నా అద్భష్టం వల్ల పోయింది. రాజమ వాం! చవ రంల వారీం ద 

నాథ చటో"పా ధ్యాయులు కావ్య సఠనం చెనూంకే ప్నా 

వరకూ వచ్చిన నవ్యాంధ్ర కవుల వ్యా లెన్నో నాకు కంఠస్తాలు చా జులు 

అలాగ తిగుగుతూ నాలుగు చోటా చదవకూడదు? అ"౯ోకి మూ వెరిక్ఓ 
ఖ్ nN 

జాగ ధక ల్ “ ఇ” a ఇ ” 4 

సుబ్బ య్య సంధ్యారాగం + వచ్చింది. విశ్వనాథ “ఆం వపౌగపం 
నా. 

ల లల లో ప్ర ద్రెల న్ తౌ - 

వచ్చింది. కింగ్నకి కాటూగుల “తొలకరి నిత *వమాలికా పాయు, 
పో 

ఇదివరకు వచ్చిన కవుల పద్యాలు ఉండనే ఉర్నాయి. శద, శాక్, 

సాహితులో పడ కె త్ర ద్యాలున్న్నెయి. వీడితో కెనిి వ ౭క కావ 
a- వా 

సంభి?*, పథకం ఏర్చరిచాను. “సంధ్యారాగం 'లా"ని *ఆనునారాగాము. పసవకీ" 

అన్న స్వాగతంతో _వారంఖించి, “రెలకరిలోని కవితా హోమ గతం వాత 

చదివి, మిగిలిన కావ్యాలు వరనగా చదివేవాణి. చదినేవాళమిలం పాడ 
te రా 

వాణి |; “యెంకి పొటలే' పాడేవాణి, వాటి నా వేళంలోే వాడుతున్న ౩ డు 
ర్ం లీ 

విని “యంకిపాటలే” రచన నాకు కల్పించి, తగని గెరవం నాకు ౩ఇచ్చివ 

వాళ్ళు ఉన్నారు. 

బసవరాజు, విశ్వనాథ, నండూరుల్ని తలుచుకుంకు ఏమి పొడాలోే 

అనిపి స్తుంది ఇప్పుడు! ఆపసమా, ఆయా కా వ్యాలంశే నాకున్న అకలంక్ర 

మెన అనురాగమోా నాటి నా పద్య పఠనానికి కొంత ఆకర్షణ కూడా ఇచ్చి 

ఉండాలి & లేకపోతే ఎన్నీ సంవత్సరాలలో ఎన్నీ సథల్లోనో ఎందుకు చదివి 

సారుః మొట్టమొదటి నా కావ్య పరనం దామెర్ల శామారావు గావ 

యింట చిన్న సభలో అనుకుంటాను, ఆయనకి, ఆయన అన్నె గాక నా 

పద్యాలన్నా, నా చదవటమన్నా చాలా యిష్టం. తరువాత. దాదాపు 

పదేండ్ల పాటు పచ్యాలు చదువుతూ దేశమంతా తిరిగాను. ఓ: ఏమి 

తిరగటం అప్పుడు నాకు నిత్యమూ కొపీత గత్సవం కావాలి. ఇదంతా 

ఎందుకు చెవుతున్నానంకే నవ్యకవిత్వం ఒక ప్ర వోద్యమమయి. నిలపడానికి 

ఈ నా కృషి కెంతవరకయినా కిరణమసి ఇప్పుడింత దూరా్నాంచి 

అనుకుంకు మన్నించండి. 

(26) 
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19028లోనో పిఠాపురం నుంచే బయలుదేరి, తోవలో నూజివీడులో 

నండూర నుజ్బారావుని చూసీ, అక్కడ నుంచి తెనాలి వెళ్ళి వల బాబూ 

రావు వీరరాఘవస్వాముల్ని చూని, గుంటూరు శివళంకరశా(స్త్రిగారి కోసం 

వెళ్ళాను “వాద యేళ్వరి” తయారవుతున్న రోజులవి. అక్కడ “నోరి” 

ని చూసాను. అందరమూ కలిని, (తోవలో 'బిబవాడలో “సాహితి” ని 

సంపాదిస్తు న కొడాలి ఆంజనేయుల్ని కలుసుకొని, బందరు వెళ్ళి అక్కడ 

కల్యాణ మండపం లాగ కలకల లాడుతూ వున్న జాతీయకళా శాలలో 

పిశ్వనాథ, అడవి మొదలె న కవుల్ని, రామ కోటీశ్వర రావు గారినీ కలును 

కున్నాము. _ వీరందరూ? “సాహితీ సమితి”. 

కవిమి|తుల నందరినీ చూసి రావడం వల్ల నాకు కొంత ధైర్యమూ 

బరమా వచ్చాయి. వనంత వాడలో వేలూరి శివరాను శాస్త్రి గారికి 

“అరకులో ఆకునై” అన్న నా పాటను వినిపించాను, బందరులో “అబ్బ! 

నా ఖండ కావ్యాల్ని పిశ్వనాథ జాగా మెచ్చుకున్నాడు. ఇటు విజయనగరం 

ప'ర్గాకిమిడిలో గిడుగు రామమూర్షి పంతులుగారిని కలుసుకొని మా 

ఆచ వ్యాలన్ని వినిపించాలని నా సంకల్పం, నాకు బాగా జ్జ జాపకం, క్త గా 

“పెంచిన నా గిరిజాలని లాలిస్తు వారు నాతో మాట్లాడుతూ మా వదా ల 

వినడం ఈ గిరిజాలు ఎన్ని కష్టాలు తెచ్చి పెట్టాయి నవకవి : "కేశసంవద కీ 

కవిత్వ శ్రీకి నిజానికి సంబంధం ఏముంది ! మరి సమితి వారందరూ గిరిజాలు ! 

సెంచనూ లేదు, పించిన వారయినా కుటిల శిరోజ పాశాలలో సాహిత్య 

లోకాన్ని బంధించి జయించాలని అనుకోను లేదు. బాగుంటా యని పెంచిన 

గిరిజాలు ! అంతే ! తరువాత లోకం ఒతి ,దివల్లో, విర _క్తినల్లో మా వాళ్ళు 

అందరూ తీశేశారు ; నాకు ఇంకా ఉన్నాయి. నవ్యకవిశ్వాని గిరజాల 

ఈ సంబంధం కల్పించడం, నవ్యకవిత్వ |వతినిధిగా నభల్లో కనపడుతూ 

వస్తూన్న నన్ను తెనుగు వారు చూన్తూ ఉండడంవల్ల కొంత వరకున్నూ 

తరువాత మా తరువాతి యువకవులు మరికొందరు అక్కడా అక్కడె 

వాటీని పెంచడం వల్ల కొొంతవరకూన్నూ అనునుంటాను. 

రామమూర్తి పంతులుగారి మెప్పు నారు పెద్ద ఆలంబ మయింది. 

కృష్ణ పతం (పచురించాను, న్ఫుటంగా నె మనుసులో నాటుకొని 
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పెౌయిన మరి రెండు మూడు ఘట్టాలు ఉన్న యు. 1025లో వేమా అక 

"రాజు ఉనూశాంతంగారు | దానిన “నేటికాలపు కవితంయు” అనే “దం 

వచ్చింది, అశనిపాతమంత తవ ధాటితో వచ్చింది చా ఢం క్ష 

ఎప్పుడై తే నిజమైన ఒక ఉద్యమం బయలు దేకందో అపుడే చాన “ణా 

దోష విమర్శనా వస్తుంది : అయన త్తి: వ విమర్శ మంచి శా వంటి వులు 

"నేర్చుకోవలసినది లేకపోనూ లేదు, శాని, కెంత అష్వృషిగో కవిం? 
రుం FE 

హృదయముతో ఆ విమర్శన సాగితే నేటి ౪'లపు కవిన్వంలో వెం చవ 

చనవటా, కవిన్య్వుగుణమూా (సహించి ఉండెవాన, ఊపీరాన దయాం? 

కోపంతో ఆ |గ౦ధం దాడివెసినట్ల నిపించింది, శా వంపంచాె డా. 

జవాబు _(వాద్దామా అన్నారు కొంచరా మి తుము, మి మె "వమ" 

వాయగలం రి కొత త పద్యాలు 1 యము బజధాబ్రగ్ వింరాంది వెయ 

కుండా ఎలా గుంచగలం * ఈ సంకల్పం 1095లే మదా)లె మ దొ 

సొడింది, 

p= వి ~~ SN య క 

టె రాపో “ుంకి పాటలు” లా కాలేజీ! చమవపుడూ అచు 

వేయిస్తు న్నాడు. బసవరాజు “ఆంధప 

ఉన్నాడు. రోజూ కలుసుకుని షచ్య్యాలు పాటలూ చదువుకు వాళ్ళం, 

tr? ph 
ఆ సమావేశాల ఫలతం, కొత్త ఉ త్సావాంతో ఇంకా కావ్యాలు వాయ 

1925 డిళంబరులో నేను ఎన్నడూ దేర చిపోకేని సమా వేశం మ౬ ౦ లి 

సోమశేఖర శరా గాది యింట జరిగింది. నిశ" (| fy | £t ఖ్ 9 

వ | (జ 
త ఇ జుల్ 

బాపిరాజు, నండూర, రామకొ టీళ్వ ౫ రావు గారూ, చాబరో ఎవ రావు 

శ్ జ జ 

గారూ, నేనూ రెండు మూడు రోబజుణు మల 0) బ్ర “వాచ యింట కలుసు 
జ 

ఎది జ న్ ళ్ ॥ లాను లంకకు 

కుసేవారం. కావ్యపఠనం సాగదు, కే పాంయంకాలం వశ డె వ 

ఇ క “6 

అనార్క-లి నాటకం చదవటం ఇంకా జై-=-6, తనావాత. శె 

ఉమాకాన ౦ గారిని చూశాము కూడా. 

1925లోనే నాకు వారీంద నాధునితో మ
ె తి లవించివ వెః తదచ* చె 

దానా - ళ్ హత ౯ చం 

బెంగుళూరు వెళ్ళడ యూ”. అక్కడ నా ప దొస్టిలు 5 ్న ఆంగ ంలొెనిః: అడు 
గ 

అనువదించడమూ జరిగింది. 
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1925 లోనే “సఖ” అంటే సాహితీనమితి పష్యతిక బయలు వెడలింది 

అదికాక, తరవాత మా విశ్వనాథ 1927 లో సంపాదించిన “జయంతి” 

తరువాత కొంల జనొర్షన రావు నడిపించిన *ఉదయిని*” వాట్బండ మాధవ 
aa 

శర్శ “పీరా ముద్దుకృష్ణ జ్వాల' నవ్యసా హిత్యం కోన మే పుట్టాయి. 

1927 డిళంబరులో మరొక చిన్న సాహిత్యోద్యమం అత్యుత్నావాంతో 

మదరానులో జరిగింది. రామకో టీళ్వర రావుగారి “తి వేణి” బయలు వెడలిన 

రోజున చారి యింటో మల పలి విశ్వనాథ “అంధ పళనీ అంకిత మియ్య 
౧౫” ౧౯ a | అజా 

డమూ మే మందరమూ సమాపవేశమయి ఆనంద వివశుల మవడమూ జరిగింది: 

ఇదంతా బొతి గా స్వంతఘోేమగా కనపడ్డా నిజానికి అలాగ కాదు, 

ఏక సంఘంగా ఏర్పడడం దానికోసం పత్రికలు (ప్రచురించడం, సమావేశాలు 

కావడం, పర్యటన చేస్తూ |పచారం ఇన్నీ కలిసి నవ్యకవిత్వాని _ నవ్యసాహి 

త్యాని ఒక ఉద్యమంగా ఎలాగ చళాయో తెలియ జేసాయి కనుక ఇదంతా 

(వాశాను, 

10 

ఇక్కడ మరి నాలుగు మాటలు, పూర్వుగాధల్ని ఇలాగ నెమరు వేసు 

కోవడంలో కొందరు (పియతములు ఇప్పుడీ కళ్ళకి కనపడకుండా లోకా 
వరణం దాటిపోయిన వాళ్లు, నా మనస్సుని పట్టుకుని ఎంత దుఖఃమూ 

వేదనా అయినా కలిగిసు న్నారు. వెంకటసుబ్బయ్య, బసవరాజు, జనార్దన 

రావు మరి కనపడరు | కొడాలి నుబ్బా రావు, నుమ రి వెంకటరత్నం 

వెళ్ళి పొయారు, రామి రెడ్డి వెళ్ళి పోయాడు. కొత యుగవు తీ 'వావెశా 

లతో, అనుభూతులతో కిక్కిరిసి పోయిన ముప్పై నలభి యేళ్ళ వీళ్ళ 
జీవితాలు నలిగి నించి పోయాయేసో అనిపిస్తుంది, ఎవరుపోయినా మే 
మెప్పుడూ వడుగుర మె అన్న ఆంగ్ల కావ్యంలో లాగా అమర బీవులై న 

వాళ్ళ తో కలిసి మేమందరమూ ఎప్పుడూ ఉండనే ఉన్నాము, 

ఇక్కడ కవులు కొందర్ని గూర్చి వాసాను, మంచి శకి సామ రాలు WD 
TF ఉన్న మరికొందరు వదిలేస్తే వారి కవిగ్య్వమంకే నాకు గౌరవం లేదని కాదు 
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ఈ రచన సాగించే దోరణిలో ఆయా ఉద్యమాలకి . “రినిదులునా కనవా 

కొందర్ని గూర్చే బాయగలను గాని ఇంత చిన్న అవధిలో కవులండ*ని 

ఎలాగ ఇమడ్భృగలను 2 

రాయ బాలు తటి కావ్యాలలో మధుకరాా వివజచ్న హరా 1 
క్. చ... య 

గాథలు మరీ గాఢ జ్ఞ్వలంగా పవిశర్రనాథ “ఆం| దపెొరుషము” “ఆం న “శకి 

మొదలైన కా వ్యాల్మ్ (సత్యకు మౌతాయి, ఇతని ధోకణిలొనే కడా? 

సుబ్బారావు తీవా వేళంతో “హంపీవే.! తము మొదలైన కా వాగలలోనూ 

ఆం[ధల్ కాన్ని అమితంగా ఆక క్షంచిన జాషువాకవి కావాంలలె, మ" 

కొందరి కవుల కా వా్యాలల్ కేసు జారిన చేశావు చకన డద వళ నన 

[ప్రబోధ వేగము బాగా స్పురస్తు౦ దె. ఆత్మ సరంగా “ఇ 2కుమారుని. ' పేమ 

గీతాలు’ మొదలైన కావ్యాలు విశబాథ | వాశాడు. కం “జా పాటి" 

“కోకిలమ్మ వళ్ళి, అనార్కలీ” నాటకంలో కొని మ దారాలు ఇవన్నీ అఆ 

గయకా వ్యాలు (Lyrics). “ఆంద ,వశసిి లో 'మాధివవర్మ' వంటి 

క ఖా కావ్యాలు (Narrative Pం౭క) ఉన్నాయి, “బుతు సంవేోః౭ి వంళి 

వస్తుపర మెన కావ్యాలు |వాశాడు. ఇతను శోళకం వాకాడు : “ఉణావాన్ణం 

వాశాడు. ఇప్పుడు “రామాయణ కల్పవృక్షము” అనే మవా కావ్యం 

(వాన్తున్నాడు. ఇతనిది “గాఢ పతిభ' అ మహా కావ్య మట ర రభ” 

పటిష్ట” మైనది, ఇతనిలో తెలుగుతనం ఎక్కువ సావాసమూ నీజినమా 

అమిత౦.. ఎట్ట వనువునైన కావ్యవషు వుగా క్సుకుందుకు జంకిడు ; ఎటి 

మాటనయినా కాప్యథాషలొ పొదగటానికి వైలుకీయదు. క లానాదిక, 

పకా గత భావనానమృళ్ళి _ ఈ గుణాలు కలిగి అవి శాంతంగా కామన 

చెసా డితను, వాందవ జాతీయో ద్యమం ఇపమ్ శా ప్యాల్లో జ్: 

సాతాత్మ్కరిస్తుంది, తరతరాల 'పాందవ విజ్ఞాన నంస్క్యాతులను టి ఆం 

లోకంలో పునకపతిష్ట వేయాలనే [ప్రయోజన మృంచి ఇతడు కావ్యరచన 

కావిస్తు న్నట్లు కనబడుతుంది. 

ay» నశ గ్ గక న 

అటు నెల్లూరిలో దుప్యూర రామిరెడ్డి ఈ యుrరంలి వ్త్యేకం | 

కనబడతాడు. ఇతనిది గొప్ప సంసా: ము; సమ' ౫ముందరకవబా, గెడ 
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లమూ* అయినది. ఇతని స్వభాపములా ౫ నిర్దుష్ట యూ స్వచ్చ "పూహనమూ 

ఇతని వాణి. మొదట *జలదా౦గని, “రృ పీవలడు” వంటి కా వ్యాలలో, 

తరువాత “పానశాల మొదలెన కావ్యాలలో ఇతని నవ్య తా, (పతిభా 

బాగా స్ఫురిస్తాయి. 

ఈ యుగంలోనే అటు రాజమ హేం దవరంలో కవికొండల వెంకట 

రావుది వింతగొంతు. ఇతడు కర్తకుని వద్ద ఆగడు ; “కూలి అన్నలి దాకా 

పోతాడు రామిరెడ్డి ది సంస్కృత మైన వాక్కు ; కవికొండల వాణి మవో 

విశ్చంఖలంగా, చిత్రంగా రకర కాల ఛందస్సులతో “దాక్కుని ఇరుక్కుని 

నడచి పోతుంది. ఓడ రేవులూ, సరంగులూ, “ఉ త్రరాలా సంచి నె శ్రపెట్టుక 

పోవు వాళ్ళూ - ఇట్టి సామాన్య జనానికి ఇంతగా నన్నిహితుజై న తెలుగు 

కవి ఈ యుగంలో మగెవ్యడూ లేడు. ఇతని మీద, అడివి బాపిరాజు మీద 

కూ త్త చ్వారా వర్చువర్తు వంటి ఆంగ్ల కవుల పలుకుబడి |పనరించి 

ఉంటుండి. బాపిరాజు “గంగింద్రు”, “పట్టిసం “గోదావరిలో ఆ (ప్రభావం 

కనబడుతుంది; ఇంత అనుభవానికి ఇతని హృదయం కదులుతుంది; తీర్చి 

దిద్దిన భాషలో ఆ అనుభవాన్ని పాొగడటానికి కావలసినంత స్నిమితం ఇవ్వక 

ఇతని భావన పరుగెత్తుతుంది. 

బందరులో పింగళి కాటూరి కవుల “తొలకరిలో కొంత జాతీయో 

ద్యమ | పభావం కనబడినా “సౌందరనందం౦ి లోనూ, తరువాత కాటూరి 

“పొల _న్యవ్భాదయము”, “గుడిగంటల” లొనూ, మానవోద్యమ వికానం 

బాగా స్ఫురిస్తుంది. వూర్వాం[ధ నువోశా వ్యాలన్నీ మనస్సులో ఇంకగా 

ఇంకగా తయారయిన శిల్పమూ, బాణీ పీళ్ళది. శాంతసుందరంగా, 

గంథీరంగా, నువో హుందాగా నడుసాయి వీరి భావనా, పద్యమూ 

కూడా, వ్య క్రిపర మైన పమ సంఘాన్ని ఉజ్జీవింప జేసే కరుణగా ఎలాగ 

మారిందో *“సౌందరనందముిలో వర్గీ సారు, దీనిలో గాందీయుగ (పథావం 

కనిపిస్తుంది. “ఆకుల్ రాలని పూలు వాడని వనంతారామంి లాగా 

ఉంటుంది వీళ్ళ కావ్యం. 
శ 
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అన్న గారు) తమ |గంథాల చాారానే శాక సాహితి కమి ర్త. దాదా 

కూూడా నవ్యక విశ్వానికి, సాహిత్యానికీ గొప్ప పటిమ ఆజా పీరు మవో 

వ్యకి; పరే ఒక సంస్ద, ఎన్ని భాషలో వీకెరుగుదురు; ఎన్ని సాహిత్య 
హృదయాల లోతులో తరచి చూణారు. 

మోజు యెక్కువ, వీరి హృదయం యెంత ఆక్ష'మూ, అక లంక మా 

కాని నంస్క ఫ్రే వాజ్యయమం* 

కాకపోశే, వీరి పతిభ ఎంత గాఢమూ నిశితషూ శాక్రపోశే, చిత చి? 
(పకృతులు గల కవుల నందరిని ఒక్క కూటంలో అంతకాలం గూ ఉంచ 
గలరు! వీరి “వాద యేశ్వరి' ఆత్మపర మైన కావ్యాల సంపు కీ వా roe. 

భాలలో వేగిపోయే హృదయం వాటిలో వేడివేడిగా ం౦ంతయుక కాడు 

తుంది. వీరి అనుభవాలు కొ తవి; కావ్యరూవాలు తది. వీ". 

కల్పించే చతాలూ, అలంకారాలూ |పొత సం|వదాయాలకి దవా 

ఉన్నట్ల నివిసాయి; వీరి బాపమీద కూడా సంన్మత '” భావం ఎక్కువగా దగు ‘లె - 
కనిపినుంది. వీర పద్యం నిదానంగా, నంఖీవంగా నడు*.0ది, ఎకువ 

వేగమూ, ఆవేశమూ “వెదమనిపి. తరవో' కాదన్నటు, వీ: “దిన్యల చ 
| ది గో 

ములు వంటివి మవోమంచి కావ్యాలు. వీని “మేడూజా కో 

మంచి కథా కావ్యం. పీరు వద్య రూపకాలు [(వాయపవంలో మాద 

అర అగ ER ఈ కా, గ్య . న VIMAR ఏరి కవిత్వ |పభావం నోరి నరసింవాశాగస్త్ర మీద ఎక్కువ సంచిండ్. 

చిన్నతనంలో నోరి ఆత్మవర మైన చక్కని పద్యాలు [వాశారు.. ఇప్పుడు 

“ దేవీభాగవతము” మవో కావ్యంగా రచిస్తున్నాడు. ఇతనిది “ట్టి రీమా, 
నంస్కృతీ, వై దుమ్యమున్నూ. 

ఇంక, మా తరంచారె , చాదావు ఒకేరకం అనుభవాల్ని ఆరా 

పరమైన కావ్యాలలో చెప్పుకున్న కవులు నలుగుర్ని గూర్చి కొంచె 

అనుకుంటున్నాను. వీళ్ళు నాయని నుజ్బారావు, నందూ సువ్యాకావు, 

వేదుల సత్యనారాయణశా స్త్రి, కృష్ణ శా సి_ఆంశు సను. 
ta 

నాయని సుబ్బారావు కూడా కవీత్వం చెప్పవలసి చెప్పాడు - బసవ 

రాజులాొగ, హృదయభథారం విడబోసుకుందుకు: ఆ రోజులో ఆ కావ్య చనే 

న వానా, ఠా 

లేకపోతే అతని జీవితం ఎంత బరువుగా అయిపోయేదో!: ఎటెబ్బ ? ~ 
rn రుని 
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వాసీనదంతా బంగారం, హృదయా వేళమూ, ఇావసె, ఇెొమో అన్నీ 

ఒక దానికొకటి "విన పసుకొనిపోయి, కావ్యరు పాన కనిబడితేనే గాని మనిషి 

లాగ కషసుఖాలు చెప్పుకోలేవు కనుక అలాగ కలిసిబోఆ* యనిసి గుంది. 

నండూరి “యంకిపాటలూ' అంతే !: ఇవికూడ* నందుిగి ఆత్మానుభవాలే 

చెపుతాయి; “యెంకి నాయుడు బావల: గొంతులో నుంచి మొదటె, తగు 

వాత నంతుూరి గొంతులో నుంచిన్నీ ! ఇతని రచన అంతా క విన్వవు ముద్ద. 

మాటలు ఎంత తక్కువగా 'వాజ తాడు! కాని ఎంత తగిలించి (సౌఢమె 

శిల్పం చూవిసాడు ! ఇతనిమాట కిటీకీలా?, Ma ఏరూ, అఆఅకాంఫశోయుి, 

నడుమ ఒకరి "వై పు ఒకరు తిరిగి సట్టూరుమ్తూ నిలబడి ఇద్దరు _చేమికున్నీ 

అంత రాల్లొ* నుంచి ఎలాగ చూపిన్నుంది ! “వెంకి” అనక “యెంకి అనడం 

వల్ల ఒక వింత ఆకర్షణ వచ్చింది ని భాష కూడా నంగు*రచే మరి 

కవిత్వపు లావణ్యాలూ, లోతులూ వేదులకు తెలిసినంత మరెవ్వరికీ తెలుసునా 

అని ఆలోచినున్నాను. పొతమాటలే సరికొ త్రవై పోయి, పాశవృత్తాల 

లోనే వడి, ఒయారంగానూ, ఓరగానూ,  ఉద్వేగంతోనూ?, ఉల్లానం 

తోనూ ఊగుతూ ఊగుతూ ఇదివరశరగని వనిపిసాయి. మరివాటిలో వేదనా 

భావనా కలిసిపోయి, చేని (వాబల్యమూ ఎక్కున రాకుండ”, ఉత్తమ 

కావ్య మయి ఊరుకుంటాయి. “దీపావళి” రోజుల్లో "పదుల ఎలాగ; 6 వాస్ 

లాగా ఉండేవాడో నేనెరుగుదును. 

ఏరు ముగ్గు రి కవిత్వంలో మానవ హృదయం గొ యెతులూ?, 

లోతులూ అందుకుందని నా అభి| పాయం. 

ఇక మిగిలింది నేను. దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రిని, పితావురం దగ్గిర 
కూచిమంచి తిమ్మకవి చందంపాలం మా ఊరు. నంది, "పద్దగం డీ 

మంచి పండితకవులని ఆ రోజుల్లో వే ఎరు పొందారు. ఆ నీళ్ళ దేవుల్ని (సతి 

నిత్యమూ స్మరించు కుంటూంటాను. మొదట సిఠాపుర సంస్థానానికి 

సన్ని హితు జైవటం చేత, బజీవిచంలో భోగమూ బద్దక మూ ఎక్కువై కషి 

తక్కువ, ఇంటివద్ద అవారవోలు వూర్వ కావ్య గోష్టి జరుగుతుండేది, కాకి 

నాడలో వెంక కటరత్నం నాయుడుగారి కష్యుణ్ణయి మత. నంఘ నంన్కం 

ణెద్యుమాల (పథావంలో పూరం గా బడిన : Son సాహొశ రంత తోనూ, 
(rr) 
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CN ని ల్ అను అను పంచి - ఇ 5 జ = సూకీ వంగ వెప్టవ సాహి'తస్యలతొనూ నా గురుదేవుల నాకు కొంచెం 

పరిచయం 

తరువాత హరిజనోద్యమం లోనూ, కళావంతుల వివాహోద్యమం 

లోనూ మా ఊ ళో కెంత తిరిగాను. కొన్ని సంవత్సరాల పాటు నన్ను 
బంధువులూ, (బాహ్మణులూ బహిష్కరించారు. నా జీవితంలో అతి తీవ 

లు 

మెగ వేదం, ఆవేళమూ కలిగించే గొప్పు అనుభావాలు కొన్ని వచ్చాయి. 

సద్ కన ఎవనయినా ఇచ్చినా అది ఉంచుకునే గుణంలేక, నవ్య కవిత్వం 

మొద అలన వాటి ముద (వసంగా లిస్తూ కొంత తికెగాను. 

(4 ల్ గం. 7 థి నాన 4. ౬ లం జగ (a © కృష్ణపత 3, E బాసము' కొ న్ని “గేయాలు సంపుటులూ అచ్చయిన 

నం కావ్యాలు "స ండ్రీ9ి ప్రభావమూ, ము|చా 1925 తర్వాత నా తరువాతి 

వులు చాలమంది మీద కొన్నీ యేళ్ళ పాటు ఉందని అంటారు, కొంత 

కలం నా మీర _పసరించిన దూపణ భూషణలు నవ్య కవులో మ ౩న్వరి 
na 

మీదా కడ లేదు. నన్ను సాటివాడుగా వారందరూ ఆదరించడమే శా 

జివి తాని కంతకీ వరం, 

11 

ఈ నవ్యకవితి 'ద్యమం అంయే 1925 తరువాత ఎక్కువగా విజృంభిం 

చిన ఆశ్మకర మెన కవిత్వానికి చెందిన దని కొందరంటారు, నా అభి పాయం 

(పళారం ఈ కనిత్వం గోపురం వునాది గురజాడ వారే వేశాడని, “పెరిగి 

విఠిగితి' వంటి కావ్యంలో ' దానిమీద రాయ్యపోలూ, బసవరాజూ కొంత 

నిర్మాణం సాగించారు, నాయని (ఎ భృతులు శిఖరం కట్టా రు. కాని మా 

ఇలపు కవులందరూ ఆత్మ పరమైన కపిత్నం కొెంచెమయి నె తాశారు, 

మిగిలిన కాల్పనికోద్యమ (Romanticism) | పభా వాలు కవులందరి మీద 

(డనరించాయి. అనలు కొంత కాల్చని కావేశం లేకపోశే కవిత్వమే రాదని 

నా నమ్మకం. 

కాని అది వాదు మీరే అగమ్యగోచర మవడమూ, ఆవిరి అవడణమూ 
[యు 

ఉన్నది. నిబానికి ఏ ఉద్యమం ముదిరినావదో దుర్గుణం వస్తుంది. సాంస్కృతికత 
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(classicism ) తెగ లాగితే శిలాయమ శృంఖలాలలొ* పాణం పోతుంది. 
” —_—_ా వాటి టి” ఖు ల ట్ ఆ LI _ లో 

"వా సపికశ వచ్చు పెగిగిలె గంగూ గలే వాసనా rm ఉగ మ 
అమ్ 

కావ్యర చనకి ఈ మూడు గుణాలూ కబాలి! ఎట” సమె? పాళ్ళలో 

ఉండాలి. 

“ఆత్మసర మైన కావ్యంలో (స యోజనం స్పుటంగా కనసనుదడు ! 

ఎర్కువ మందికి అందుఐ*టులో ఉండదు “ని కరాటం అంటాను... ఇలి 

నిజమే జాతీ యోవ్యమ కావ్యాల్లోను* గగ వమప్లి మావే గమ 
ల ల్ని 

“లో రా ॥ 
కా వాంల ను? ఎక్కువ మందిని అవహింవ ఇం భెలూఅలాంభూతులూ ఆవే 

Urn (టి 

వన్తువులు కావటం చేశ అవి ఎర్యున మందిని ౫? డెంగ వ, ననే 
Wa 0 ణో 

తర్వగానూ ఆకగినాయి. శాగి గగ మ మూ wy 07 కం "ey cS 
రడ Mee యు. శ 

f ఇ" లాల * ' న ఇ కవిత్వ లావణ్యము మరొర 9 *వ్యంబభౌ. “ండదు. ఇ గాం అరం ంచ్వ్చి 

నారి మనను యళ మె ౫ నె " రింమయమెితుంలం ౨ రుం, rn: 
' రుం a ల) 

శ ఆటే ఇ ని ( ల " ౯ “వమూనవకోటి అనే భగిగంలో (7 Meyer: గప. అవం సగం వ గాంనిలో 
ర] 

గతి మానవుడు” ఒకొి.క్క అణువు (0611). ఈ erry fra 

౧ యోజనముూ" ఉన్నాం! అవయం రాగి న్నీ Dies ఏటి rm sr § 

గ్ Meu Gof. Fr pm గ్ర 
by 

On జప ల్ో య ళ్ నిక ము కనుక ఈ అణువుకీ 

ర్ . ప ~ ముహుగ్ణింల్ ఈ అణువు వంటి నువు ris Ih ghia moa 

అమూల్య మైన చే అలాంటి అగుభు ని ("| ఏం కసం ట్ట" మున 
టాం ఇ | ల! త్తు 

దెనా అవ్చీటిక స్పపంగా అంధక పోయిన? అం కి నిణు ది అగి 
న్ లు క్ష 

తానా: జాలా a 

EN ce Wes న 

“చుక ఆ NIE మెగ కఐ ఐగాన్మీ Subjective poem\, శాన 
ద్రాం యర ht సా నయ గాం a (lyric, 24 | Be "rg (ఫ్ "వం! లె ఇ ( 

y 
రు పలా?" చేసాయి ? ల య ంంవంంతో eat, ఖాన" 

వా 0 
గ్ / 1 జ్ గ expression and Expressed) జగ్ tw, roy mrs nh RO 

బూర్చులో కలియపం వల "కే విలడణ మెగ గానంచంటి బై, అటి క్ n ట్ 

జే శే. ఆ లాలి ఇ లా టో కావ్యం చదవగానే, మనన్ని ఒం మమనగగినిల సొంటి నుం MFO 
యు mi 
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న నిగస్తాయి; మనకు అనుభవం స్పురంపజీసాయి. ఈ కావ్యం మంచిగానం 
లాం © 

నన ౨|| జ్ క జ చేనేంని చేస్తుందని నానమ్మకం. నవ సాంఘిక విధానము నుస్టిరంగా 

జ ఇ జాకి జ” గా క ఇ జ్ ఇ” లౌ ల్ని 

రమ్య్యూల్  తిప్టింప బడింది. కనుక ఇప్పుడు ఆ చేళంలో ఖాన కావ్య రచనని 
© 

Ndr. తి నో గ 

వ తృహేన్తు న్నా రని వింటున్నాం. 

ఏక్కడ ఒక్కమాట: మాతరం కవులలోనూ, తరువాతి నవకవుల 

తోనా ఏ జకరిదదో త్స మిగిలిన అందరూ అపి శాంతంగా కావ్యళ్ళ ప్పి 
య 

ట 
= టె . . ౨. ం ల 

క్ అూంనటనం వహిసున్నారు. విశ్వనాథ ఆ ఒక రిదరిలో చాడు. 
న ఎ 

ఎ నిర్ కనితరభయు”, |బితుకూా, ఒకే. అయిపోయాయి; ఇతనిది గొప్ప 

దీక్ష. ఇకమిగిగిన కవుల కవిళ్యంలోనే ఉందేమో ఎక్కు ప రాయకపోయే 

గుణం! 9*సి యి*వనంలో ఆన్మపర మైన కవీత్వం చెప్పిన రవీం! దుని వంటి 

ఎండు ఉరు. "నా కలం దించక కావ్యస్ళ జన చేనూవే ఉండ లేదా? 
(ఎ... 

కవి రచన కూడా తపన్సు. కవి ముదిరాక (వానే కావ్య 

రూసవమూ, గుణమూ మాగవచ్చును గాని కావ్యక ల్పన మానగూడదు. 

ఇలాగ మానడ"నికి కారణాలు అనేకం ఉండనచ్చు ; కాని ఒకటి ముఖ్యం 

ఇ” మనసుకి తోచింది ఇక్కద చెప్తాను. ఆ కొ తరోజుల్లో, మేలుకొన్న 

కాత సారాజంలో, తనకు లభించిన ఏ ఒకటి రెండు అనుభవాలనో, కష్ట 

నుఖాలనో గన దివ్య క 'వ్యాల ల్లో టాడు. తరువాట అవాంకారంవల నో 
(7 రు 

గ 

అశద్ద వలనో ఆ అనుభూతుల్నే శకాగిలించుకొని, చుటూ ఆవరణ కట్టి 

థ ౮ 
రు ట 

కుంగ్బ్పున్నాడు. 

ఆంగలళో అంని నాటి మాన వోద్యమపు రూపు మారింది ఈ మార్చు 

కుండి తాగుూ రొొంగానరకు తన కా వ్యాలద్వ్యారా తెచ్చి పెట్టిన దె. నాటి 

సమాజం పెరిగింది. చె కన్య భాండార మై అనంత జీవంతో చలించిపోయి 

నవనమాజంతో కూడా నడుసూ వస్తూ స్నేహం వేనూ ఒపిన్న కొత్త అనుభ 

బా వసాయి; కొత వాక్యాలు వసాయనుకుంటాను. ఎటొచ్చి ఆ కావ్య 

రూపాలు మారవచ్చు. కథలు రావచ్చు! నాటకాలు రావచ్చు. ఆ శా వ్యాల్లో 

'పనకటి లావణ్యం లః పోవచ్చు; మహత్తర సందేశం వుండవచ్చు జీవిత 

యాలో ఒర్కో-చిట ఆగిపోవటానిక ఎవరికయినా అవకాశం ఉంది కాని 
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కవికి ఆ అవ కాశమూ, అధికారము కూడా లవ. ఈ సమాజం మనది; 

దానితో మనం నూరాలి; దానిని మార్చాలి. 

12 - 
నవ్య కవితోద్యమంలో మా ళరువాగ వచ్చిన కవుల్ని గూగ్చి కాన 

వాస్తాను. వీరిలో కూడా కొందర్ని వదిలేస్తున్నాను. వం జెయ్యను? 

విశ్వభారతిలో గురుకులవానం చేసి కొత్తగా అెలుగునాటిరో 

అడుగువెటిన నుల వరపు విశ్వేశ్యరరావుకి స్వచ్చమయిన మంచి భావనా 
oN) ౧ యం 

బలం ఉంది. 

“ఏనాడు”, “గడ్డిపూవు”, “సింగారము. మొదలైన కృతులలో భాషా 

నడకా, భావనా ఎంత ముగ్గ మోవానంగా నయినా ఉంటాయి. ఊగునాా 

'కల్యాణకింకిణిలో మరికొంత "పెరిగి ఆన్మృపర మైన శాప్యూలు. వాకాడు; 

“గేయాలు మవాజాగా (అనాడు. కవి గుణాల్ని బర్జీ ఇందు మా గరా 

ని దగ్గిర. పిలకా గణపతిశా(్రు కూడా అం, సంస్కృ ఆంధ 

సాహి త్యాలతో మంచి పరిచయం ౩ఇ3నికి. గరువా౮ ఆంగ్ల సంహిలరంతో 

కూడా. అసలు కవి కనుక, కొత గాలుల్ని తెలియకుందినే పీగ్చి, 

గీర్వాణ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న రోజుల్లోనే, నవ్యక వితో[;వ్యమంలొా 

పడ్డాడు. ఇరనిదిె 'మంచిఖాపన, మాటలతో. మంచి చీ లు సట్రగ అదు; 

ఆ మాటలూ వాట కూర్చులూ వృఆ?ల నడనలూ మనొవారంగా ఉలట "యు. 

"వేడివేడి అనుభనాలకి ఎదురుచూ చే కవిహృదయం ఇగనిది. “రళ్వ్నోవవోగంి, 

“రు దుడు- పమద్వర "లో ఇతనిళ క్రి బాగా కనబడుతుంది. పహొన,మదిం[ చ 

గంటి కూడా గర్వాణపాఠశాల నుండి వచ్చిననాడే, రివిగంపు లోతుభఖు 

ఇతడు సమ గంగానూ, సూత్ముంగానూ (గ పినాడు, ఇను | "పాగినర్' రి 

ఖండ కా వ్యాల్లో మంచి కవిత్వసంపద ఆంది. “గోగావరి? [| స మైన 

కావ్యం; ఆగని బాణిలో పదును. అందమూ కూడా ఉన్నాయి. ఐల 

గంగాధర తిలక్ వీరికన్న జాగా చిన్న వాడు; ఇగని రచనల్లో కొ శననమూ 

సోయగ మూ కూడా ఉన్నాయి. “సంపత్ ” మంచి దిట్ట. ఇని చదువూ, 

సంస్కృతి సమ గమై మెనవీ, నింజైనవీ. అన్ని రకాల కవిత్వాలూ బాగా 

ఎరిగున్న వాడు. రకర ౪=ల ఛందస్సులలో రకరకాల ఖండ ౯౪ ప్యాలు 



పాతిక సంవత రాల తెలుగు కవిత(ము 

(వాకాడు. పాత ధోరణులన్నీ జర్హించుకుని కొ ఈ పోకడలలో వోయి 
ఒప్పించ గలిగినాడు. 

జల నూతం రుకిణ నాథశా స్రీ కూడా గిర్వాణ కళాశాల 

వచ్చినవాడే, కవిత్యమూ. సాహిత్యమూ అంకే | పాణమివే? 
an |) 

ఇ - ఆ ea: - శ పు 'ర్వ్యాం[ధ కావొంలతోనే కాక, గురజాడ నుంచి నేటి కవి చొకా అంద 
41) 

కాబ్య్యాలతోనూ ఇతనికి ఆమిత స్నేవాం. “పేరడి” 

ఇతనికి అసాధారణ (వ జై ఉంది. ఒకొక్క. కవితను, జకెళ 

సె లేక ధోరణి పట్టుకుని, దానిని కొంత వోన్యం చేస్తూ, ఆ ౩వి 

టటుగానే కవ్యం వస్తె "ని "పేరడీ అవుతుంది. ఇది తెలియ ఇగ ర స 

(గా 

వలల రన _ ఇ. 

అనుకరణం కాదు! తెలిసి తెలిసి అకురాగంతోనే చేసే హాస్యం. కాయ పోలు 

విశ్వనాథ, కృష్ప్ణశాట్రు, శశ్రీ)ల కా బ్య్యాలకి జలసూ। ఇం అద్భుత మైన 

పేరడలు |వాశాడు. 

శ్రీరంగం (శ్రీని వాసరావు_ అంటే శ్రీ శ్రి-త మానవోద 

రెండి తరం పొలిమేరల దగ్గరికి నవ్య కవిత్వం వస్తుంది. ఇతని మొదటి 

ర చనలలో-_| పభవ- అనే కావ్యసంవుటిలో_తన వెసుకటి కవుల [థా కాలూ 

ధోరణులూ కనపడతాయి. కాని వాటిలో ఒక | పతి భాశాలి ఓ త్యేకత 

కుండం గోచరిస్తుంది. అంతలో ఇతనికి మరొక మానవ లోకపు టంచులు 

దూరాన్నుంచి కనపడతాయి; |పజా పద ధ్వనులు వినక దతాయి. తఠణం 

ఇతో ని కావ్యవ స్తు వులూ, వాటితో కంఠధ్వని, బాణీ మారతాయి. శర్ర 

ల 
మంతా ఒక ఆవరణలో నిలబడగా శిరస్సు చాపి మరొక ఆవరణలో నికి 

చూస్తున్నట్టుంటా డితను. ఇతని ఆ వేళం కాల్పనిక ద్యమాని దే; భామ కూ=* 

న 

అంతవరకు కావ్య భాషగా వ స్తున్న దే; కాని దానితోనే కొత ఆంవాళులవీ 

దుందుభులవీ | మోతలు మోగిస్తాడు, నవకవి త్యావరణలో మరొక కవితోడ్య 

మానికి (_బతినిధిగా నిలబడ్డాడు. ఇతని అనుయాయులు అనేకులు. ఇచడు 

ళ శాల మదా, చంద స్సుల పీచా ఆమాఘమైన అధికారం చెలాయిసాడు. 

ఆం. థాం్టి గ సాహిత్యాలతొ అతిగాఢ మైన 'స్నివాం ఇత నికి. 

“రాథ్రి? పూ రిగా నవ్యుడు. "ఫి ఫిజేలురాగాల దజను' లో వచన మనే 

దుడు క|రతో “పద్యాల నడుములు విరగి గొడ తాడు. ఇతనీ అతి నవ్యత 

ar) 



wp 
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వచన శావ్య రచనలోశనే కక వూ రగా నేటి ననరవాసుల అనుభూతులని 
— 0 

కావ్యజగత్తులోనికి కీనుక ని రావడంలోనూ గోచగిస్పంది, ఈ కావ్యాలో 
శాం 

-_ అ 
౧7 

ఈక నాగరక వాసనలు ఎంసి అద్భు*౦గా నయినా సు సైగలు. ఇర నిది 

మంచి భావన కూడా; * టణపుట? ౩*ళంలో చందుణి వ ంచేటప్పుడు *, 
రు $ వ్ ఈ 

నగర శృంగాటకంలో నిలబడ పోలీసు జశానుని వగించేట ఎమ ఈశ 2౭ 
2 ఖ్ర్ర బి 

ల్ న్ జ లో వి ఇ” fan 

కనపడుతుంది. ఇతను (వాతి ఛందస్సుల్నే బంగ ధోంణిలో. గడనగిగా 

తర౫ానతి కావ్యాల్లో ఉంయోగించాడు. 

(శీలత | పాఠంథమైన ఉద్యమం అభ్యుదయ " చల. ఉద్య 

మంగా దేశంలో 1946 | పాంచాలని పెగింది. ఈ ఉద్యఘా వంటా 
ల 

బు రక శలూ, పాటలూ | వాసేచనా గొనకులు వచ్చిన”, ఏ యిద* వఎనరో 
అ ఏ గ 

తప్ప కవులు రాలేదు. వీగిలో "ఆణి ది కడు. ఇగ పూ గా క్ + 7 

<e) 
~ DD మ 

అవరణలో నిలబడ వాడు. చురు౭ న భావన ఉన్నది ౫౧న. “మొయో్యోయ్, 
a ర - 

గా + గా oy శ య గ్ 

మొయో్యోయ్' వంటి మంచి య కాజ గలు చాలా | ౯) సుస్నాడు, 

కవిత రవాస్యం తెలిసన వాడు; కనున కావ్య నిర్మాణానికి అవర్ మెన 

శిల్పం వదలుకోని డన. మరి అనెటి, గముణానన యురలెిన కవ్నలు 
చి a 

కూడా ఈ ఉద్యమంల్ స్ చారి. 
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ఒక దారినిబట్టి పోత, ఇది పాతిక సంవత్సరాల స వ్యాం(గా కవిగ్వా 

చరిత. మొదట నే ననుకున్న చిమ్మిలస్ని నన్నే ముంతలు. క్ "0% 

వరకు నన్ను లొంగదీశారేమా కూడా. ఇది చర ల, పమ, ఏదీ కారుండజ = 

పోయిం బేమో:! కాని ఎక్కవగా నాకు వాధ కలిగించే దొరటి ఉంది. 

(వబలులూ, సమర్గులూ అయిన కొ”ందగు కవుల | తిభార్భషు లెటువంటివో 

వాయనే లేకపోయాను. ఈ రచనలో కొంద పర) రాకపోవటం, కొందగని 
గూర్చి విపులంగా వాయలేక పోవడము వారికీ లోపం కారు. “3నీ గి 

మనన్సుని మాతం కలత పెడుతుంది. అయినా నేను నడచిన | సన వేణు; 

అలాగ నడుస్తుం శు ముందురు తీసుకొని వచ్చి నన్ను * లికిం దిన బింంనిగగార్చ 

ఇక్కడ (వాశాను. ఈ రచన నేను చేయవలసీనది వాదు. 
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po శ క. బ్య శ జ కా = " _ 

రాగ ముం te) Ba) J య్ అటు 1) శే uw} చయ? లను_ఆ జే చృళిక 

లా సట జ్య ల్ని ఇ సు మ జ a అ ఛా _ లాటా - ల్ లా 

నక ఎగ్కు.నగా జఉవనస' ౦ అగి) కల నుల న? యొడ Bor 0౫౫ 
WY | 

కవులందరు? దానిని ఆరంసంం కపంనున్నూ | 

ఓ ఖు నా జాం. ఉం లం స్ శు . శ లి gh yw మగు జెటుగ 1*టిల (గ ఎ కవిగ్వ 8) మవ. యగ 

ఇల లం. ఆల జో 0 తూ wr గ ల గ్ జ వ్ ళ అంట్ 

"రోలు 13 మ లి en 2 a it జో a | nn) (||) గీ an నః (00 TT) బెన్ డు టొ 

ర్న) 

గార వెద రాటు గర్క. er IobL పాయు ట్ వం” "న్న టు బర కథ 
War 

గ ఇ జ్ ణం ఇ — - స ళ్ 
ఉంది. COTO "ట్ట ॥ (1) గ) బీ వా. 1 గ) రే ల నుల non గ సెదమనిన్ని మరొక 

టి 
ఇ లం - భక ఇ ~ . త్య గ ఇ ఈ చ్ ఖ్ న్ రగ CR ale A వర లల. అని Cm? HOLT,” థం: 

ష్ షు యర ౮ ఛల్ 

pj క శ శ్ గ C0 . 

ద్యం HIT గ: SMI 7 Cri, ణం, అ నేరం Ma! ఎ గంగ” 
re ఉం 

వే 

CR) ల = a = ఇ స. » wr (2 ల అవ ౮ 

నిది” అని Jr CON, PD INT" లొంగి సంగం మొ ౧ర్కుండికి 
1 

- న్ ళ్ 4 వష ఓ Yr > ఇ * . శ ™ " 

వెళి Sh రి ED (౯ JO ల | TOY | m1? = yr, oa) i ఇ ల గ్! రంల, వుని 

ery శ) 

r 

మిగ. ఇంంయగణల వ్ గ్! 9 ఎరు లిం స వ్రు | ఎంయ లంద అని అడుగు 

_ ల ఇ 2b sn ళ్ ఫ్ శ ఇ 8 ఖ్ ern 

తాడు, CO) ళు క రు గి రడ శై ఓ ర్ పీ || (1 ప్రాయ థ్ లీ Morass 

ఇ లో ** గ | నః _ ల ఇ /. 

కె a) నగ పుగ్ళొ Py a | no Hai r గ్] గై గం) ut WT? Je దం వం, 

1) ళా శ 1. 9 4} 

1} 

నం 1 ఇ ఖీ జ ఇ (| me జా దేద! (ఎం pin ళు, ౧|| eg |. tn gg గ్త్" గిన త”మే 

a) 

| Nn జగ రస) ) ! 
అటే 

BDH? గం Pr DGG? రొోంటడగంకు గణము: నిజంగా 
1 

ఎమాబ "గడి నాయక డు) గ. “కత నగ సంధలీ మగని | వఘకటి 
శ్ 

$I ౨8,౦0 ty ముడు) గట్ (మంత సఖ non? ఎ సఫలం లది; ఆ సమ ౩0లో 

లా సా w fel f, ps షు గ్ En నా న స ఇ జ ధ 

గ ందరు*, గ్ కీ (42! క? క్? (ul uM | ow | బే) ౧) తుం ల | ( లెపి 

(నినా లట త 7 rea వంటి దమ; రర. చుూసాదు, నిలుగు 
yt జజ శి ఎ బట 

ప వులా చుసాడు అగ ల నం సంత్ చుాములతోీ "లివి తొలిచి అంగ లాం 
Uh - టీ 

తంబు చుినసడు; అర్. sy అయయ? Hr DOP ON* 
4 

చూసాడు. ఇక గరి గం నుంచీ దిక్కు. టక్కు. నుంచీ వచ్చిన విజ్ఞంన 

సంస్కృృతుం౮ |, సం!" దాయ ఆలో అవస మెనీ ఉన్న ము మెగవీ పరుకొని, 
య్. 

న! 

ఇ 

క య. లంట ల 4 ణో” క జ “1 > 

అక్షయ వేగు ద ఆం సగ ంయగుంటాడు, వ గనుంన దేళ 59 బగ తున్ని 
qa = జీ జ టీ 

బంగం NOHO" SIO, RED SDD యన మార్గాలూ, మజిలీలు 
ea 
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ఏర్పరుసాడు. మరికొంగ వరకయినా భవిష్యత్తులో నికి జూచి “మన కడపల 

గమ్యస్థానం అదీ” అని నిర్ణయించి చూపిస్తాడు. అనంతయా(తా మాగ్గం 

మీద జనం యాతిక కోటి దానికి వెత ౦చారు, నాయకుడు కపి: 

| పజల్లో మునువున్నట్లు మూగవాళ్ళు నిదురపోశులూ లేరు. ఆనాడు 

నేను నవ ఏ థాత |పాం7ణంలో నిలబడి, “నేను మానవుణ్ణి కనుక నాకు 

రాత ర “కావాలి, ఆవి నా కవ సుఖాలు వినండి” అ . 
సొర ౦ తా నం దాలు వాలి, అపి న ష్ ఏుఖాలు ఏనం న్నాను 

ఈ నాడు మూలమూలలా నిండుకొని ముదిరిన వెలుగులతో నిలబడి “అబ్బ 

ఎందరున్నారో మానవులు ! ఎందరో : వీరందరూ ఒకోకు ! నాకు కావలసి 

నన్నీ ఫిరంద 6కి కావాలి” అనాలి చేను. 

చకూడజానికి దూరము కొందరు కవులం సిరి వరచనలు చేసాం. 
య 

em — 0 

పాండిశ్యమూ దిశకీ , ఉగజ్లొ డకటించడ "సిం కొొందరం దురేయులం 
౨ ea 

న 
డు 

అవుతాం అవేవీ బెతుగా లేక కెందరం పుట్టి తుకా- సూగారా గడ్డ కుంటిీ 

రచనలను విరజిమ్ము తాం కెందరం శేవలయూ చమతెౌెరం, చురుకుదనం 

చూపించి మిరుమిట్లు గొలకబోయి విశాసమూ, అనంద మూ లవ్యలేక పోతాం 

కొందరం౦ “|కోజలు (ప్రజలు అంటూనే |పజాలో శకానికి మారంగా ఉంటూ, 

దాని న్వరూపమూ, సంవదాయముా, కష్టసుఖాలు దాని బీవద్భాషా 

| గహింపలేక విజాతీయ సమాజంలో నుంచీ, విజాతీయ కోంభాలలో నుంచి 

వచ్చిన రచనలను మన కంఠచ్వారాల నుంచి వదులుతాం, కొెందరం 

శేవలమూ కొెతృదకం చూపించి | పముఖులు కావడానికి ఉల ఓటిబెమ్మి 

చుటూ కొత దుసులు అతుకుతాం. 
యు తాల ఎ 

కాని మనలో కొందరు గొప్ప కవి బహ్మాలూ ఉన్నాగు శవవంత 

మన సృవి. చేనినవారూ, చవేయగలవారూనూ ః వీరందరూ, వెంకటశాస్త్రి 
దా క్ని 

మొదలుకొని అతి నవ్యుని దాకా ఒకమపహోవపరివత్తులో సమా వేళమయి, 

కవి (పాజా పత్యము స్టీరపరు స్తే బాగుండును. అమవాోమేళశనంలో నుంచి 
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జగత ౦త మాన వాలయం కట్టగల ఏ తెనుగు నాటి వ్యాసుడు పుట్టుకొని 

వసాడో ! అంతవరకూ నవ్యక విత్వూద్యమం సాగ వలసిందే |! 

భారతి. 

రజతోత్సవ సంచిక 

సర్వథా ర_ పుష్యము. జనవరి, 1949 

సంనుటము విరి : సంచిక 1. 



— 8) బసవ ర౭బు వెంక టప్పారాఃవు 

యెంకి పాటలు యే రోజున కవి సంకల్పన 'ర్యాన డబ్ శాని పుట్టిన 
౧ 

నాటి నుండీ బాల|గహోలు, బాలారిమాలు అడుగడుగున వెంటొడుతునే 
ర్తి 

వున్నవి. వెనుకటికి నక్క “పుట్ట మూడు వారాలు కాలేడు గానీ ఇంగ గారి 

దుమారం ఎన్నడూ ఎర గనన్న "భీ వ వుతున్ని ది, Ee సిగ పాటలు క్ "రి అయినా 

“వాద సతి వాదాలు స్మతికల నిండా గాది మోట బనువు అవుతున్నవి, 

విషయము తెలుసుకొని (వానే దానికన్న ఎవగ సంగ? ధాం తాల భా తారు 

రు యుంకిపాటలను జమక ట్రడ మా ఖర రాసుకకీవద మ + జగిగుతున్న ది. 

ఈ గాలి దుమారమున ల్ల వూరికే దుమ్ము “లనుతున్న దే గాని నగ "మేము 

గో చరించుటలేదు. (గామ్య వాదులు ఎంఓని చేవగగాను, (గాంధిక ఎదులు 

దానినే -|బవ్మారాతుని గాను వంచి అనేక నంంల సిసంరాలు పొందుతు 

న్నారు. దుమారము ఇంకా నొట్ల"ను నున్మలో గు కె ట్రంచం "సే వున్నది 

కాని కొంచెం బాణాయామం వం, యో సృష్టిలో! “సన్యం యుమీట = 

అని చూసేవాడికీ యూ ఆందోశనమం లె రగ్చియమనీ ర్చ తిమమనీ అనవసగ 

మనీ స్పషము కాక మానదు. 
టు 

నేను తనకు గురువునని చెవ్చుకోవడము మా "వడికి (యెంకిపాటల 
కర, యగు చి. నండూరి సేంకటను వళ్చిరావు) కంక సరదా... గుణం కనిక 

"రెండు మూడ క్రాలున్నప్, వయస్సున వెద్దల్న్వన పారిన గనురజసులంటాగు; 

విద్యా బుద్దులు నేర్చిన వారని గుగువు అంటారు. గుగున్టంాల మ omg 

నకు కూడా పర్యాయపున ముగా వైద్యులు ఎ ండ్రుత్రుంటా గా, "౭బట్టి యే 

కారణమును బట్టి గుగుతషగును నె 52పొదిం సామ్. నూ డు! మెచ్చు 

కొన్నప్పుడు అధిక్య సూచక మగు గింగుదషుము,  మెన్ళవవుడు మ *౦న్యు 

సూచక మగు గురుత్వవు నా 5ాపొదింపబడునే 44+! వ్రు . యురి గడులు 

వాడు “నలుగురూ సుబ్బక్క మొగుడు సుబ్బక్కా ముగు డంళు కాబోలు 
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ననుకొొని సుబ్బక్కా యొగిుక్టైనన్నెను. కాకపోతే నా గంతా బొంతా నాకు 

పొరేయండి పోతా” ౩ న్నట్టు నేనూ వీలుగా నున్న ౦తవరకు సుజ్బా-రావు 

గురువునే అగుక్ "ని శిష్య వాత్సల్యముతో “యెంకిపొటల”ను గూర్చి చిర 

"స్నేహ అబ మయిన విషయ పరిజ్జానముతో విమర్శిసాను. అది మా వాడికి @ యా 

గాని ఇవరులకు గాని కంటకింపుగా వుంటే నా గుద ళ్యానిక్ పావుటావు 

జి | లల 
బవాఖలు-ఎగం సం న్వంన అజా చా గిమీద నే జవాబు చెపుతాను, 

*॥ మధ్య వచ్చిన తమర గంపరలో బయటా యెంకి సువర 
ట్ cor న్ా 

న్ జ జ ree ఇన నై జు న 

యు యుల ను సుటలగు. టొినామంగాం గాల CEES దాగి జ ల . యుసగములా లు పుట్టలో! పష" రాల యుగములొనూ పుట్టలేదు; 
A ఇ as యా Pes pa Tie నం ల క మ ee వ*షాంణ యుగ నులు పుట్టలగు. ఏ0 వ ౪ త బనముల్ 190158 వ సంవత్సం 

రి ww =, జూ న్ 9 7 అట “IE drm క ని అం ఏథలో పుర్ణందె; గమ దెండ్లు వచ్చి 

aye ళీ అయింది. 5"బ స సెక్సి 'బరాల కీచులాటలు జానీ అవుతు 

న్నవి. అగ్చాటి త్ర గ ఆమ్మ (గాంగ బాబాల గుమారవ్వు క్ట్టకొట్టి గురజాడ 

అవ్వా రొయ కపి -ఖఖనుల మృతితొ' కొంతవరకు శాంతించి- పోయింది. 

అటిక గురజాడ అప్పారాయ కవి శేఖరులు నవీన ఫక్కిని ముత్యాల 

వరాలను "తీట తలుగు నూటలలో క్రొ త్తపొతల మేలు కలయిక (కమ్మ 

లుంగలు బిమ్ముగా గుచ్చి అం|ధకవి'తా లలాముమెగలో అలంకరించి పోయి 

నిడు. ఆయన ఇ 'ద్దతిస అమనసరింతా మని నేనూ, నా మ్నితులు వింజమూరి 

గంగాాంవాని, అద్ది 5౮ లే సు*గ్యదారాయణగార్లూ కొంత  "వెినుగులాడుతూ 
య 

క; పుం" “౫ ట్ట ముం నుర పక్కా నుంచి రాయ పోలు నుజ్బారావు, అబ్బూరు 

“రామక స్ట ం వు, వేంకట వె=గ్వతీళ్వరాది కవివరులు | పొచీనాధునాతన 

రి విన్యాన లకు "5 రపి లలవశటముకు నం తెనలు కట్టటం (వారంభించారు. 

౧౦5°: వైపు నుండి పూర్వ పండితులు వాల్మీకీ "రామాయణాలు, సంస్కృత 

పురా రలు, సాట గంటు, | బంధాలు ళరటరంపరిగాకురిపించారు. నాలుగో 

"పేవుముండి వలూగి జగ న్నా ఛరావుగారి కోడిపాటలు, గొ ల్లపొటలు, విస్కీ 

పాటలు, ౧B నఖ చల్ 'మోోావనానరంగా పొటలూ నము దతరం గాల 
a 

లాగున ముంచు. "నివచ్చి కాలేజి “కారిడారి నిండ బొొబ్బరిలి పోతూ 
(౧౯) ౧౧ 

వుంజః 



శీలి 0 సారన్వత వ్యాసములు. | పథమ సంపుటము 

మనవాడికీ జనవకీకరణము చేనుకొనగల సంగీత చాతుర్య నుండడము 

వ లను, కాకీనాడలో కొంతకాలము విద్యాభ్యాసము చేసినందున లను, 

వలూరు జగన్నాథరాయాదుల పాటలను తోడి విద్యార్జులకు కా లేజీ 

కారిడా ర్లలోను, సము దపు ట్ డ్డునా, ఇతర తాను వొడి వినిపించి చారి 

నానందింపచేని వారి మెప్పు ప ౦దుతూ వుండటం నిత్యకృత్యంగా వుండేది, 

నంగీతమా సద్యఃఫలము ' పాటలా Ballads 95 విద్యార్థులు పరవళులు 

కావడాని కభ్యంతర మేమిటి ? కాని పెంపుడు పిల్లలతో మా వాడికి తృప్తి 

కలుగలేదు. కావ్య సంతానము కనవలెనని నరచా ఆదుర్హా లెక్కువయినవీ, 
అప్పుడప్పుడూ. నా మీద చిరాకు కలిగినప్పుడు (వానిన నూటిపోటిుచ్యాలూ 
అధికా ర్ల కవితో కూడా వాట సారధి మీద నానిన జంట పద్యాలూ 

మినవోయి సే “గుండె గొంతుకలోన కోట్లాడుశాదీ” అన్నది మొట్ట మొదట 
(వాసినది. దీని భావమే మో తిరుమలేళుడికే యెరుక, నాకు, మా అధికార 

కవికి ఒక రకంగా అర్ధ మైనది. ఇంకొక మిత్రుడికి ఈ మధ్య దీనిలోనే 
సరస్వతీ సాంత్వానము గోచరించింది, కాని అప్పటికి కవి కూడ దీని నంగతి 
సందర్భాలు గమనిం చినట్లు కనిపించలేదు. ఏదో కథ చెప్పుతూ వచ్చేవాడు. 

ప్పటికి యెంకికి నామరూపొాబు యేరృడలీదు. ఈ మధ్య పాటలన్నీ (B 

కలగాపులగపు సమన్వయంచేసి 'యెంకిని పతి వతనుగా చూపించటానికి ఈ 
పాటను సరస్వతీ సాంత్వనముగా అన్వయించటానికి చూచారుగాని అది 

అభూతకల్చున. వునాది లేని ఆకాక సౌధము. తరువాత _వాగినది నాయుడు 
బావపాశునని చాకు జ్ఞాపకము. ఆ పాటలో 

“సరుకు లేమి కావలె నంతన పిలా 
Cn 

“నే నురుకుతార ఇంటికానీ నాయుడుబా వా” 

అనే చరణ ముండేడి. అది నా శెంతో కర్గకఠోరంగా వుండేది. 

కానీ ఆందరూ విని సెబానంటూనే వుండే వాళ్ళు. కానీ పోనుపోను ఆ 
చరణం మా వాడికి జాగుండలేదు కాబోలును. “నీవు మరమ మిడిసి 
మనసియ్యి నాయుడు జావా :”యని మార్చి కొంత సాధువు చేసినాడు. 
ఇప్పటికి కూడ యెంకికి నామకరణము శాలేదు. 
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యెంకి "పేరు మొట్టమొదట “జామురేతిరి మేళ అను పాటలోనే 

కనిపించింది. అప్బటి రూపంలో ఆ పాట “వెయ్యక నా గుండు 

నా యెంకేి అని తూరుపు కాపు వాళ్ళ భాష  కనురూనంగా (ప్రయోగ 

ములు చేశాడు కవి. కాని ఆ ళబ్ద ధ్వని వాగుండకపోవటంవేత “వొయ్యార 
ములికించు నా యెంకి” అని దిద్ది విమర్శనమును కొంశవరకు మన్నించి 

నందుకు సంతోషీించవలసిండే, అదేమి కర్మ మో గాని నాకీ పాట నాటి 

నుండి నేటివగకు రుచించలేదు. పండిత [బకాండులు చాలామంది దినిని 

మెచ్చుకొన్నారట. శాని ఇందు భావసొందర్యమెమో నాకు గొచరించుట 

లేదు. చీకటిలో నుండి సచ్చిన పండితులకొక్కనూరు కన్నులు మిరుమిట్లు 

గలిగినవో, లేక నా కందరాని నిగూఢసారస్యమించె మైనా వున్నదో 1 అటు 

తరువాత ఆ యేడే “యెంకి ముచ్చట్లు” “యెంకితో తిరుపతి “యేటిదరి 

చా యెంకి” “యిడుంటి వే యెంకి?” అన పాటలుకూడా బయలువడివి. 
రు 

ఈ పాటలను గూగ్చి అస్పుడు "నేను మా వాడికి చెప్పిన అఖి [పాయమ 

ఈ నాటికి కూడా స్థిరంగా నా మనసులో పౌాతుకొనిపోయింది. నేను 

ఈ యేలపాటల నుద్ధరిం౪ మని బులపాటము పడ్డ వాళ్ళలో వొకడినేగాని 

దీనికి గల (సధాన్నవెన అభ్యంతర మేమిటంటే పొటకపు జనుల జీవితంలో 

లీనమెతనే తస నగి యైన యేలపాటలు (వాయలేము. నా “నల్ల సరుకులో 

నాణములేచా” అనే పాట చాలామంది మెచ్చుకొన్నా నాకు దానిమీద 

అభిమానం తక్కువ. పాటక జనుల జీవితంలో లీనము కాకుండా వెవైన 

'దేవులాడినంచ మాత విశేష [పయోజనముండదు. అట్లా లీనమై పోవ 

డానికి మనకు నీన అం సంబంధ మైన అవాంశారనము యావత్తూ పటావంచలు 

కావలసి వుంటుంది. చేలో పనిపాటలు చేస్తూ (వాసీన రాబర్హుబరస్ 

(Robert Burn) యేల పాటలకు కెన్నిసన్ వానీన (Tennyson) 

North English 98114655 సొరన్యమందునా, గాంభీర్యమందునా 

వామళ కాంగగవు గలదు. బరన్్స పాటలు |పాణము కలవి; హృదయ 

పుటము చాచుకొని వచ్చినవి; పుట్టురత్నాల వంటివి. “బన్నిసను ((వానిన 

నొరు ఇంగ్లీషు బాలడ్సు జనుల మాట యాన, యభఛధారూపముగా (పద 

ర్భించుచున్న ప్పటి! జీవములేక, ఖభావోచద్వేగము లేక కృ తిమరత్నములవలె 
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ఉను వి ల్ల టూరి (ఏ ఒల జీవివన :)నే కవితా వ సువుచేయ నలెనిని ఎెనుగు 
U0 

లాడిన వర్టునర్తు (Wordsworth ) అంత వాడే, ఆ ఫక్కీలో సగొయెన 

క వికాస్ఫృష్టి వేయలేక "బార్ బీవిడ ములకు వ్యాఖారనము వేయడ ముతోడ చే 

తృప్తి చెందినాడు. కవిళానృష్టి కవికి పర కాయ స వేళళ క్రి లేనిది అలవడదు. 

అట్టి శి లేని కవిత వ్యాఖ్యాన పొయముగానే ఉంటుంది. అందుకనే 

కవి న్యకీయభావములను వరి ంచుటయే వీలయిన కార్యము; నేలమీద సాము 

వంటిది, కవి స్యకీయ భావములను విసర్జించి ఇనర జనుల భావములను 

వెల్ల డించ యత్నించడము చేలవిడిచి సొాముచేయిుటము వంటిది. అట్టి 

సొము ఇంద జాలికులుగాని చేయలేరు. ఈ సంగతులన్నీ గమనించే నేణు 

మావాడితో “జళే, నీవీ పద్దతి విడిచి పెట్ట వ్ వాదయంలొ" వుండే భాస 

లచే వకించటం మంచిది. లేకపోతే పాటక జనుల బీవిథములో యింకా 

లోతుగా దిగి వాళ్ళలో ఒకడి వై పోయి వాళ్ళ బీవితమును 'కావ్యములో 

సృష్టించవల కాని ఊరి వె టె శృంగార పు చేవులాటలతో గప బొంద 

బోకు మని హితోపదేశము వేశాను. ఏవేళ హితోపదేశము చెశానీ గాని 

అప్పటికి కాస్త గునిసినా తరువాత కొన్నాళ్ళు అటా ఇటాయుని కొ”ట్టుక లాడి 

చిట్టచివరకు (Lyrical Ballads) సీధ్రాంతము లేవదీసి, పాటల సమర్థన 

(వారంభించాడు. Lyrical Ballads తత్వము Eurasian తత్వముతో 

సమాన (సతిపత్తి గలదే. పోనుపోను యుంకిపాటలలో వర్ణనము లె న 

విషయములు తన స్వకీయ బీవి తానుభవములే ననీ, ఎంకి సాయుడుబావలు 

కినలము కాపువాం[డు కారినీ, తన Lyrical feelings న్యకయ బావ 

పరంపరల b&112d సాం| పదాయమున కనుగుణముగా రచించుచుంటి ననీ, 

అందుకని తన పాటలు lyrics కాని ballads గాని గాక lyrical ballads 

అనునొక నవీన కావ్యధోరణి యని చాదించేవాడు. చానికి జవాబుగా 

“తమ్ముడా, నీ హృదయములోని నీ భావాలూ, నీ జీవితములోని అనుభ 
'వాలూ వర్ణించటానికి నీకు కాపువాళ్ళ భాష యెందుకురా : శుద్ద మైన 
గాంధథిక బాషలో గాని, అది నియమ శృంఖలాబద్ద మైన కారణం వల్ల 
ఉపయోగకరం కాకపోతే _బావ్ముణగామ్యంలో గాని (వొయశరాచా! 

_్రాహ్మణ దంపతులు తమ ౪ శృంగార భా వాలు కాపు ఎ ళ్ళ యాస వూట 
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లతో వర్ణించటం అంత స్వారస్యం గా వుంగకపోవటమే కాక Literary 

Insinceritynా కూడ పరిణమీ నుంది” అని "నేను సమాధానం చెప్పినాను, 

ఆ సమాధానానికి అడు విరుగుడు నూచించ లేకపోయిన యీ మధ్య 

ఇాన్ఫరన్సులూ, ప త్కలూ, కాన్ఫర్టులూ మొదలైన వాటివల్ల (పచార 

'మెక్కు- వె నకొద్ది అసలు కాపు వాళ్ళ భాషాక్క శు తెలుగనిన్నీ, మిగిలిన 

దంతా సంస్కృత సంబంధ మెనందువల్ల తెలుగు గాదనీ అందుకనే స్వకీయ 

భావాలను అనలు తెలుగైన కాపువాళ్ళ తెలుగులో (వాన్తున్నాననే విపరీత 

వాదములొకి దిగి తీవ విమర్శునకు గురి అవుతున్నాడు. భావానికీ భాషకూ 

అవినాఖావసంబంధము. ఖాషభా వానికి తొడుగూ కాదు. అలం కారమూ కాదు. 

భఛావమేభావ, భామ భావము, అందుక ని ఉత్తమ జాతుల భావములు ఉత్తమ 

జాతులలో వ్యవహార మందున్న ఖాపలో వెలువడశకవని. కాని తదితర జాతు 

లతో వ్యవవోర మందున్న భాషలో వెలువడపు. తక్కువ జాతులవారు తమ 

భావములను ఉత్తమ జాతుల స్యవవోర భాషలో (వకటింపబో కే వెనుకటికి 

“కీల వడ్డించండి చెంబు వడ్డించండి” అని పలికిన పల్లెటూరి శాపువాని 

కథలా గవుతుంది. _జఓిచిజ్యానికి కాన్యములో నిసర్గమైన స్టానమున్నది. 

జొచిత్యము తప్పి రసాభాసము తటస్టంచి తీరుతుంది. కాబట్ట యే భావా 

నికి గగిన భావ. నెయానట వాడిన పాడే సుకవి. అట్లు వాడని "యెడల 
(గ 

కవిగ్ణముసళు నంంకధ్యదో వను వాటిల్లుతుంది. ఇక కాపు వాళ్ళ తెలుగే 

అసలె న శిలుగనీ తదితదంలది రాదనీ అనటం కుతర్కం౦0. అసలు కావ్య 

భాప వ్యవవోర భామను యభథారూసముగా అనుకరించవలె సనటం సబబు 

గాదు. కావ్యానికి బగమనూవధి సృష్టి గాని సృష్టి యొక్క అనుకర ణంగాదు, 

కాబట్టి కని బహ్మ తాను సృష్టించు (వాంతాల స్యభావనున కనువయిన 

భాషనే ప్రయోగిస్తాడు. (గయోగిస్తాణమిటి ? అట్టి భాషలోనే ఆ సృష్టి 

బయటిక్ వస్తుంది. తిక్కన కవి బవ్మా రచించిన మవోభారతమును అప్పలమ్మ 

యాస తెలుగులో _వాయటానిక్ సాధ్యమా ! మానవ బుద్ది కండిసంతవరకూ 

సాధ్యము కాదు. తిక్కన (వాసిన తెలుగు తెలుగు కాదనగలమా ? పిచ్చి 

వాడుగాని అట్ల నడు. తెలుగు (గంథమ ది యేదయినా వుందంకే తిక్కన 

భారశమే. అందులో కొంగ సంస్కృత ముకూడా చొప్పించలేదా తిక్కనంకు, 

1 
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జా 

తెలుగులో ఆ భావాలు లేక బోోవటం నల్ల స అనలు తెలుగు ఆ ఖావాలను 

వాలినంత శ కిలో సక టించలేని స్ట చే తిక గ్రానే సంస్కృత ము శర ణుజొెచ్చి 

నాడు. తెలుగు తెలుగంటే యేమి శ అచ్చతెలు?7 అయితే నూటికి తొంబది 

మందికి చెగా శరియనే తెలియదు లేకపోతే తశ త్నమభూయిప్ట మెన 

సంస్కృత భాషా సేతివింబమా + అదే అయితే ఆసలు సంస్కృత మే చదువ 

వచ్చుసే; యీ (సెతి బించాన్ని ఆ|శయించటం ఎందుకు * అది కాకపోతే 

శకీవలం పామరులు, అనగా విద్యాగంధం యుమీలని పాటకజనులు వాడే 

భాపా? అలాగంశు అపరిమిత మైన, చిక్కు. నంభవిస్తుంది. విజయనగరము, 

బొబ్బిలి పొంతాల అప్పలమ్మ యాసకు, పల్నాటి సీమలోని పుల్లారెడ్డి 

యాసకు, హై" దాజాదు |సొంతాల రానుకొటిరెడ్డి యాసకు, బళ్ళారి 

పొం తాల ఓబ శశ స్పయానకు, నెల్లూరు చిత్తూరు (పాంతాల చెంగన్న 

యాసకు యుంతో ఛేదము కలదు. ఇందు కుదావహార ణాలు; చం[ ద శఖర 

శతకము, కలువాయి శతకము, ఛాషీయ దండకము, సారంగపాణి వద 

ములు మొదలై న వాటిలో వున్న గామ్య భాషలు, వాటిని ఆ (పాంచాల 

నివాసుల సవోయం లేనిదే అగ్ధం చేసుకోవటం దుర్తటన. అవ్పలమ్మ యాస 

తెలుగు గతి గూడా అంతే. కారణము యేమిటంటారా ? పాటక జనుల 

భావాలు పరిమిత వ్యా ప్రీ అతిశయించాలంళు విద్యా వాసన యలవరచు 

కొన్న ఉన్నత జాతుల సావాచర్య మె ముఖ్యసాధనము. ఉన్నత జాతుల 

వారు సంస్కృత విద్యాభ్యాసం వల్ల భావ సంపద విశేషంగా సంపాదించి 

ఇతరులకు పంచి పెట్టుతూ వుంటారు, ఇట్టి నూతన భావలాంఛగాలె న 

పదములన్ని విద్యాగంధము లేని వాళ్ళ 'శోటబడి అప| భంశ ములె పోయి 

గు_ర్రింపారాని స్టీతిలో వుంటవి. అంత యెందుకు? | వాహ్ముణ్యస్త్రీలు సంస్కృత 

శాలను ఎంత అప|భంశముగా వుచ్చరిసారో : కారణం విద్యా వాసన 

లేకపోవటమే. కాబట్టి ఈ అస|భంశాలే తెలుగుభామ యని గాని తెలుగు 

కే బివమని కాని వాదించటం తస్పుు. కాబకై శిష్ట జన వ్యవహారములో వు న్న 

భాషమమా[త మె సామాన్యము. గా కా వ్యాలలో (పయోగార్హ మని గిడుగు రామ 

మూ రి పంతులుగారి వంటి గడ్డు |గామ్య వాదులు గూడా అంగీకరిం చవలసి 

వచ్చింది. శిష్ట జన న్యవనర ములో నున్న ంతవరకు నానుడిని పాచీనకవులు 
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నింగీ ౧నలేదు. “రే? రో (నునె చూసీ ూడని , రొళ్ళా ర్ కళ్ళా, తిత్తాల్చి”, 

మొదలైన (సయోగా లెన్నో | పొచీనకవులు వాడి యూ విషయాని కొక 
నూర్గిం యేర్చగిణంగు, అం భంశము] వాత చిత్యమును ఒరి నేవలో 

వుండాలి, సగం సాలిసళతా, నం మాలనేచా వంజే రనసాంకన్యమూ, 

రసా భాసము గవు, నొామాన్యముగా తెలుగుభాషలో గిదముగా వుండే 
థి 

గ్ర భావాలకు జనులలొ వ్యవహారంలో వుండే మాటలనే వాడవలెను. అటి 
డు 

నవగాఠ్రం క్ర [2 "9 యక్కు- వె న కారణమువల లనపేషణ క కి ఎక్కువగా 
—_ 4 యె (mm 

ణ 

వుంటుంది, ఇక సంస్కృత సంజంధ మన మాటలను విచా 

కులీనులు య్ (ై “ర ముగా ఉచ్చరించి ఓ యోగసారో 

ట్టంధము గం) 

ఆ | పకారమే 

(సయోగిం వటం నుం బిది. కబట్టి కిగలం కావు నాళ్ళు తెలుగు కానే దని 

చూపించాను. ఇక గ్రామ్య మేది, అనే విషయము తేలవలనివుంది. చిన్నియ్య 

సూరి నూ ఈల |హేశారిం (వాసిం దే (గాంథిక భావ అనే వాదానికి మునలి 

తనం వచ్చింది. కాబట్టి దానితో పెనుగులాడ ననసరంలేదు. ఇప్పుడు వాడుక 

భాష అంశు ఏమిట? అన్న మీమాంనే బలవ త్రరముగా వుంది. ఇప్పటి 

వాడుక భాపాఖిమానులు “పచ్చాయి, పోయాయి, కామాను, నూశాొడు, 

నాకాను మొదలైన (స యోగాలతో కూడుక౯”న్న య+సతెలు”గ వాడుక 

తెలుగనీ యే మాత్రము సలతణ మైన (ప్రయోగమున్నా అట్టి తెలుగు “పాత 

(గ్రాంథిక తెలుగనీ అందుకని నవీన కవిళ్వమున [పయోగార్హము గాదనీ, 
ఏ ట్రుసెట్టి పండితులతో కొటాటలకు దిగుతున్నాగు, పండితులు అల్మర మణ 

కోసమై “వాడుక భాషా వాదులు” భావను తగుల బెట్టి బూడిదచేసి తూరు 

పార బట్టుతున్నారని చెడరిట్లుతున్నారు. ఈ రెండు దుర్వాదాల] మధ్య 

వుంది అసలె న నిజమి.. అదే మంటారా వినండి ! శబ్దములు పసిద్దంగా 

వున్నంత వరకూ అది వ్యవవోారభామె ననీ నా మతము. ఎక్కడివి! 

నిఘంటువులలో నుంచి ఆముదపు దీపను సవోయ్యముతొ వెదికి వెదికి తెచ్చిన 

మారు మూల మాటలు గల బూజుసోట్టిన భాష [గ్రాంథిక భాష శానేరదు, 
అది పనికిమాలిన నీరస భాష. అందుకని వ్యవహార మందున్న పదజాలముతో 

కూడుకొన్న చే (గాంథిక భాష కావలెను. అట్టిదే ఇంగ్లీ సులో (Kings 

English) అంటారు. శాని ఆం| ధసామాజ్యము తాతలనాడ అంతరించి 
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పోయినందున అట్టి (Kings Telugu) మనకు సం|క్రమించే అద్భప్తము మాసి 

పోయింది. కాని రాజులూ రాజ్యాలు పోయినా విద్య్ధమా తము మన్నులో 

గలినిపోలేదు. మొ త్రము మీద | బాహ్మణుల చలవవల్ల యె శాటాకు పు న 

కాల్లోనూ, యే దేవతార్చన చెశుల్లోనో, రమేకుల్లాయి గుడ్డల మూటల్లోనో 

ఆం! ధ వీజ్ఞూనము అంత కించకుండా సరంంర గా వస్తుసవుంది. అట్ట వీజ్జూనము 

గురుముఖతా నిన్న మొన్నటిదాకా మన పెద్దలు చదువుకుంటూ నే వుండే 

వాళ్ళు, నేటికి మన అతరాభ్యాన Jo (మ,83. (౮, ర) లతో వేసే దుర్గతి వచ్చింది. 

కాబట్టి మన ' పాచీన విజ్ఞానాన్ని చూస్తే సూళన, నిరాదరణ, క్ స్కారము 

కలుగుతున్నవి. న్యాయానికి మనకు అసలా న తెలుగు చదువుకొన్న శిషులు 

వ్యవహరించే తెలుగులో సే దొరుకుతున్నది. శిష్టులలో కూడా పాంతీయమెన 

యాన యేదైనా వుంకే ఆయాన తీసేసే మిగలేదే సకియెన వాడుక 

తెలుగు. అది పూర్ణ ముగా గంథనులలో ఉవయోగించదగినది. 

ఇక శబ్రరూపాల సంగతి కొంచెము విచారించితే గాని వ్యసవ*ర ను, 

కా నముట్టదు. స్ట బరూ వాన్ని నీర యిం చేవి వాత ఇఅ”చితి, వృత్త తరూపము, కావ్య 

హావసుమ్నా. ఇద్దరు (బావ్మాణులు మాట్లాడుకొ సె సందర్భములో, “యేం 

యి యెంకడు మామా యేవ కల్ల సాత్రుంజావ్* అనటం అనభ్యం, రసా భా 

సమూను, లు సంస్కారుల నోట వ్యాక రణ యు క్షములెన (యాగాలు 

పలికించుటయును. ఇక సంస్కృత వృ త్రరూపాలు వాడగట్ల వ్యాకరణ సిద్ద 

(వయోగాలే యెక్కువగా పొందుతవి గాని యానతెలుగు పొందదు. శాన 

కవితలలో జనవ్యవవోరంలో వున్న ళబరూపాలే ఎక్కువగా ఒదిగి అంద 

మొ్ఫుతవి, జర్ కావ్యరూషము సర్వజనాదర వా! తవు కాదగిన శాస్ర్రమో, 

పురాణమోా, మహో కావ్య మా అయినప్పుడు అట్టి కావ్య గిర వానికి బ్యారిర౮ణ 

కుద్ద మైన రూపాలు సరిపోతవీ గాని నేటి మనవాడుక తెలుగు రూపాలు 

చెలవ మె పట్టి స్తవి, ఇవి అభిరుచికి సంబంధించిన విషయాలు గనుక రనజ్ఞులే 

రీని విలువను (గ్రహించి నీర్ది యించగలరు. కది తనయిచ్చవచ్చిన వా[తను 

సృష్టించవచ్చును. తన ఇచ్చవచ్చిన వృ త్తరూషముతో ఇచ్చవచ్చిన కావ్య 
రూపమును రచించవచ్చును, అంతవరకు కవి నిరంకుళుడే. కాని ఒకసారి 
యేపదోంథా యేర్చ్పరుచుకొన్న వదువాత ఆ పంథా విడిచిపెట్టి చెడతిరుగుడు 
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త్రి*గారాదు. Hamlet లో Shakespeare “There seems to be a method 

even inmadnes© అసి చెప్పిన టుగా వెట్ వంగళస్చకు కూడా వేదాంత 

థోంణి త్యకమెనడి వుర్నదని అందుకనే “అన్న మైతే శేమిరా, నున్న మైనే 
'సమిరఠా” అన్న పిచ్చి వోడు వాడు వొట్టకు అన్న మే వేళా మంఓండు గాని 

= 

ం 

వ =. న we ॥ ల ) . 

సున్న మే చేతా మని సుళరామూ* అనడుగచా. కాబట్టి కవి తన యిచ్చ 
ఓ 

వచ్చిన కావ్య''ంఛా 'యుగ్బాగచుకొని | సగీది మన శబజాలముుయోగిను 
య — టు న | 

oS న్నంత వంరు”, నీతికి నిలబడినంత వరరూ అతను వా డేభాష్మ గాంగొక భాషే, 

వనక గణయు 1 మైన సరే కాకపోయి నానచే గాంధిక భాష. ఈ రీత్రిగాే 

కవితానెర్స” చుక్ కావ్య? .ంథగు _్రసద్ధములె వ్యాక రణ యు క్రములెన 

(వయోగాల దారా అగుసరెసు ౦కు అది కూడా వాడుక భా, వ్యాకరణ 

యు క్రమెనంత ఖా తాన పాశబూజు తెలుగు కాలేదు. నవీన కవి కం్రవు 

సయోగానన్నృవు కాలేదు... కాబట్టి ఈ సంగతి తెలిసిన వాళ్ళకు 

అంగుళము అంగుళొ నికి అరవై త్ మ్బుది వ్యాకరిణ దోషాలు వెదికే పండి 

తుల శువ్కువాచాలు, గడసరి కకు తుది ముద లరగుగని వాళ్ళు సైతము 

“కోవిధిః కోనిషధ౭; నిరంకుశెః కవయః౪ి అనే వద్ద పెద్ద వాక గాలు 

* టుక్ొెని Dz ల ౩ పెనుగులాడే నపీవకవుల అళాచకమూ, అఎమార ము 
ట న య. గ 

ననునరించటం వల నే వృద్దిపొంది -వా జయ వినాళకరము లౌతున్నవని 
rn 

సహృదయులు (గహింపకపోరు. నిజంగా ఆలోచించి చూ సే గాంథిక 

భాషా, వాడుక ఛామో శెండూ వకు. వాటికి వ రుధ్యము లేదు. ఎవళ్ళ 

బాజాలు వాళుగ్ళిదుకోని గమ తమ. గొప్పలు చెప్పుకొవటాని క. కొట్లాట 

వేనునాారు గాని గక దానితో విమగుంవేవాంకే పా, తొచితీ, వృ తెచితి 
ఎంచి a” వ్ లప లి a ’ లచే ఏ 

కావేగ్టచితి, వనస్పైనంత వరకూ, (యోగాలు (పస్ద్దము లె నంత వరకూ 
ద ర్ల 

వ్యాకరణ యు వమన తెలుగుకు, శప జన వ్యవవోర ములో వుండే 

తెలుగుకూ తొరనమ్యటు గాని, విరోధము గాని ఎంత మా|తమూ లేదని 

స్పషమౌె*తుంది. 
A) 

కాబటి సై విమయాలననునగించి “యెంకి” ఎనతో, చాని కుల 
(ot) ళ్ 

రట్టు దాని గుణగణాలెటివో, దాని సరససల్లావాలు |పణయ 
రు ( _ 

గాథలు ంశవరకు ర సొ చిత్యముగా వగ్గింకబడినవో, విమర్శించ 



228 సారన్వన ౫ ఐ్యాసనలు. UG 'థమ సంవుటన్ను 
లు 

దలచినాను. సాధ్య మెనంత వరకు నిపష్పవతపారముగాన విమగ్శం చటాని! 

| పయత్నిసాను, 

"'మొట మొదట “యెంకి కులగో (తెలు విచాగంగివబగి వూరి. 
(a) 

న. లా ౮ తా గ్ వ (7 జ జుం మిం శ్ వ 

ఎంకి కాపు సడుచనీ, నాయుడువ వను "వెళ్ళొడీందన, వా'కీ ననన యము 

వృ త్తి అనీ, "వారి - విత దాంపత్య కథా కల్బమే యెంకి పాటణలోని 
ఇ 

కావ్యవస్తువని, అసహాయోదరను వ్యవసాయం ల న Nor-Cooperati'e 

ఇ శ్ చ ర ః ఎ జ” ఇగ > అం Er ae 

agriculturist 685 నూర (కాళ రాపుగారా గ్య 1... ముం లతో 

స్వ న్దాతరాలత త్రో ఐాగ్రనం | వౌ స భాటలగొకి వరము? సంచా; స 1" ౧౦! సె 

-0 న 2 ky గ = గౌ BRT "5 గల్ (Carlyley, ఆంధ రస్కిన్ (Ruskin,, sors గ 
శతి 

(Encyclopaedia) పురాణ కర్తలు పురాణం సూర్ ౮ గమ 

Fr 

నిఖల పురాణ వేదాంత వా్థఖ్య్యాన వ ఖరీ సము విడ గం తిన అపింపీని 
యె 

ల గ లా ~ ల వు మణ ఇక్ 

తీ వంగా పరామర్శ వః యుంకి నాయుడు, "వయం “గలం గే me Hm 

యెంకి పాటలు వెవన మగ బోధన గీఆాంలనీ, వేదాలు, ఉం నివోతులు?, 
ద. గ్రా 

(దిహ్మాసూ! శాలూ, ఓవర్ ఖయాం, ఐజుగంచు " వి పం, సిం. 

కోరంకి పాటలు మొదలన వాటన్నింటినీ oo zr " HY TLD 
న్ా ళ్? 

బంధ సమన్వయంచేసి భూనూ్యూ కా శాయు కరతాళ వెరి చాలు * వ భద 

తాండవం మొదలుపవటినారు. 
A 

పర అగో టే ఇ Yc వ్ లా > జ / ఇక పూర్వాచార. | రాయుణు లే | బి), ray? (మై nr 
చ. 

జే 

గారు యెంకి నాయుడుజావలు నంకర దం" తుంటి, “ల అనది యిన్, 

చవౌాయుడు]?! బావ మాత యు పండితు 2 "న్ా rt గి య Pe (hy NEI : yon! 

(బమస్ నీచభావలో తసి శ్ళాంగార సలాఐాః ఇసు" mT Ne 
శే 

క్స్ 
ee క 

ఇట్లే శృంగార మసభ్యమని, అవినీతి కరమనీ, ఆం భావ గ దాం! 
on ty) 

‘4 తొ షు శాట్ ఇటో మనీ “లపి గా వారో దితీిని మించాన.. నిలుగోీ "వీవు నండి అంయాని ఎ 

ఆదినారాయణ" స్త్రి గారు ఎంకి బియయయుడు "వయ నాని, న. 
4 

ర సాధిష్టాన 'దేవతలగు రతీ మన్శ ధులేననీ; born న్ ల) యమ్మా. సుం ముల? 

"యెంకి ాయిడు వ+వలు ముటిచూచినారె ని రభసా దుల “పీ ౧ నార 
రు ($) 

వి వ 1 న తా - క్ య “ . ల్యంగాచేసి ఘంట క థంగా మారుమోాగించాగగు. ఊగ! వతం కస BR 

Gm 
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(వళంసలొ విశదంగా విమర్శిస్తాను. మొట్టమొదట యెంకిని కాపుదాన్ని గానే 

వ గ్రించాడు. నాయుడువావ యెంకికి మగడా కాడా యన్న సంగతి యెంకి 

గుణగణాల డైశంనలో చెబు ఈతను. ఇప్పటికి వారు మొట్ట మొదట భార్యా 

భర్తలుగా సంక ల్పింపబద లేద సీ సూచించి అనంతర కథా కమం ఎతుకొ”ం 

టను. కొన్నాళ్ళు పోయ్ేసంకి ఆంధ కావ్య జ తుల అభిడుచులు మార 

ఇచ్చినవి . ఎవరి | పియుజ"ం| దను గూగ్చి వారు అవ్య "దళశంగా మారు 

పేర్రతో : - -ద్యాలు పాటలు _వంయటం, స్వకీయ గ ణయోదం తాలు గనవం 

పౌిలుంది. చానితో మావాడికి కంగా వ రించటం నాగా ఆచారం అయిపు 

అలాంటి సం దాయ్ కలిగింది, “ఎంకినూవు"” “ఎంకి యనం” అనే పాటలతో 

పొరంథ వుయిన ఈ ద్ద? నేటి వరకూ కవి పెట్టుక్ "ని వనూనే వున్నాడు. 

అందుక నే ఇటీవల నచించిన పాటబు కావువడుచు ముదకన్న కులీన మొన 

“ఉ తమా యుల్లాలి ను ద్దేశిం చి _వాసినట్లుగా "నే కనిపినున్నవలి. అయితే 

యొ కులీన శే వేగు గూడా సం అనే ఎందుకు 'పెట్టనాడయ్యా కవి అనే 

(పశ్న కలుగుతుంది. అందులోనే వుంది గీోీసాయిచిట్కా, యెంకి “పేరు 

కొన్నాళ్ళు జనంలో అల్లుకు పోయింది. బగానే విద్యార్థులు మొదలెన 

సహృదయులను ఆక రించింది. పోనీ ఆ సేరే వుండని అనుకొని ఆ పేరుతోనే 

వాటలు యథా కారంగా నే భుూరుపు కావు ఎఖ యానలో నే (వాయటం 

సాగించాడు. “What 15 In & name?” అనలేదా Shake:peare? అయి శే 

మా సా గేళ్వుర రావు ఒంతులుగారనే ఇప్పుడు అమృ ఆం జనం కీలు త్రీసివేసీ ఆ 

మందునే ఇంకో పేరుతో అంగ విగివిగా అమ్మకం చేయమనండి. ఎన్నటికి 

వేయ రె, ఎందుకనీ ? అది bUsInss secret. ఒక "పేరులో వున్న అన్భష్ట రేఖ 

మరొక పేరులో వుండదు. Poetical business లోను అంతే: ఎంకి “పరు 

503 theatrical glamOur మరో పేరు కుంటుంచా ? అందులో ballad 

పపంచంలో శ శకాలు మాగుతుూ వుంటవి. వీథి భాగవ తల్లో “శలిగాడు 

బంగారక్క-లది సా మాజ్యం. యేఅపాటల్లో కొన్నాళ్ళు, మేన న్ మేగల్లుళ్ళు 

చం[దమ్మ వెంకయ్యలదీ. కొన్నాళ్ళు నారాయణమ్మ బం గాసమూమలరీ, 

కొన్నాళ్ళు అప్పనాతనామనాలది. మావాడి Lyrical Ballads (కోసం చంలో 

యెంకి నాయుడు వావలది సామా జరం. ఒక్క వెట్టున సా నూజ్యం వదలటం 

సామాన్యుల తరమా * అందుక నే ఆ పేరు మార్చటానికి తగినంత చురుకు 



-యంకిపాటల గాలిదుమారము 481 ౬ 

గానీ, సాపహొనంగాని, అవసరంగాని కలగనందున 51201506౪6 నిలువుదామని 
ఆ పేగు వుంచేశాడు. కాని ఆ యొంకికీ (కొత్త యెంకికి చాల భేదం వున్నది. 
అది రసికులు పరిశీలిం చకపోరు. పరిశీలిం ది కూడా ఏమో ఇద్దరు (స్రీజాతిలో 

వేగిన వాళ్ళుకచా ఫర ఐ ాలేదని సరిపుచ్చుకుంకే వాచే లేదు. నరిపుచ్చుకో 

లేనిఐ "ళ్ళ కే ఈ రె మైశాడ కిచకిచలన్నీ, అయితే కులీన శాయి కానాయకులు 

హీన గామ్యములో శృంగార సల్లాపాలు చేస్తూవుంయే ఎబ్బెట్టుగా వుండచా ? 
తప్పకుండా వుంటుంది. అందువ ల్లనే భాషలో గూడా మిళమమ.. వుంది. 

పొక్కులూగు లమ్మినాశాయణగారి వాదంలో. ఇం3వరకు సత్యమం. వుంది. 
కానీ ఆ సత్యమే వారు కొంచెము పరుపముగా చెప్పటంవ ల 'తివాది 

భయంకరుల 2 ద్భఇావాలకూ, వచన  శావాలకూ గురీక వలని వచ్చింది. 

'యెంు నొయుడు ఏఐ *వలు అనేక స్పలాలలో వారక ర యు క మెని (పె యో 

గాలూ చేనుంటాగు. డలికంచు, అసివించు, తిట్లు, అంట్, సుకములు, దూశాన 

నారాజు కేరాయి డౌనో ! యీోరోజు నారాత లేశాలపాలో, ఈశుడు, 

వత్తును, పదములు ఇ5నె, నేలాగు, ఒలికి, మొదలై న వ్యాకరణ యు కమైన 

ఆయాగాలు కివలపు కాపు దంపతుల నోట సెమాన్యముగా వనవని 

నేను" హించ లేను. కాపు ఎ "ళ్ళు వ్యాకరణ |ఒయోగాలతో మాట్లాడిశే 

పూర్వపు (బంధ కవులు సమాన భూయిష్ట మెన సంస్కృత జటేలాం ధములో 

కవిత్వం _వాసార ౦కు తెప్పమిటి ? (గాంధిక భాసా వాదుల దోషమేమిటి ? 

“అల్లి! ఉపమా నార్భంలో ఘు =ర్చు కాప్పులలో తక్కువగా వయోగింప బడుతుంది 

లాఅ నేళ బ్రమే ఎక్కువ వాడుకలో వుంటుందీసంద ర్భంలో, రకరకాల వాడుక 

భాపూగదములుమి | శ మముచేయబడివున్న వి మొత్తముమీద తు=ర్చుకా పు వాళ్ళ 

౧యాసే 'యెట్కూవ గావున్న దె, ౩* నీపాటలలోవున్న భా వాలు, అందులో ఈమధ్య 

మావాడు _వా సిసపొటలలొ" ఉన్న థా బాలు చాలా సున్నిత ములుగానుసం స్కా 

“నలక నసవాజములుగాను ఉన్నవి. అందుకనే ఈ మధ్య వాసన పాటలభోని 

యానా పుం (గా మార్చి వేసీ ఉన్న దున్నట్లుగా గాంధికంగా చానా 

'య్మీ అర్హ భేదం ఇని రనభేదం శాని కలుగడములదు. చానినిజటై ఈ 

మధ్య ఐన వెంటలలొోోని తుఃగుపుకు తెలుగుక చాలినంత inevitability 

లేదనీ అది గకార భాష యని, జార ంజనకోనం అవలంబింప బడిం ద? 

స్పష్ట మపుతుంది. ఈ విపయములో వారి అన్నగారున్నూ, కృతిభ_ర్త యున్నూ 
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అయిన UU భావరాబు వెంకట సుబ్భాలావు పంతులు వి.యే., గారు, 

@) వేదం వేంకటరాయ శా స లుగారు ఇదే అఫ్ యం వెలిబుచ్చారు. 

శ) వేంకటరాయ జె స్తు ప్ర) లు గారం ర “-వ్యం చనలో అఎతేరిన గదుసరి కబట్టి 

రసీకులూ సంస్క్కారులూ అయిన రంఖానలకు *బరు లే యొం':నాయుడు బవ 3 
ర్ల 

వ ఇ క - ౬ బా అ న ha యళ ఆప్స్ అవతరించి యూ తీరుగా గూాదుప్పు ెలుగుల్ సం ససల * సాలు ఎవసుఎక్నారిని 
అవాలి త 1) 

“న న్న ఇల ' | nt చా Er శ & షో * జ్న | ఐతివ రం కల్పించి ఆజగగాడ్ నేంరంసింబు _ లాగికథల సిమా ఇయం వేసీ 
ర 

నామర న్యం 5 అిగ౦ం చటానికి (య నల్నె అ-చొలు. మంచి Sy యా Sw MSN 
bt. 

కని ౧వ నుఒవీడు అభిని యాం థి కవిమి ౫ SUE: 
(11 

౮ బిల ఇ ఓ ణే 
(10 కో న TeEy 

+ ఇ గ వం > ఇ ~ WY ఆ ~~ 9 * ఇ ఇ క గాంది న ఉటఉగుపించలనరు. వానల ను సుం అంగపు. ఎ "బిరా లల న్ 
(4 

౮ Poetic polnics గాని Theatrical glamovr గానీ కావ్యని poetic 

1 

ట్ర) వై ON న ఇ ఇటే బై ల న్ 

మాట. తగ క. గ్ర సేంఎక్కాన HO To 
es) 

పాటలో లి యాస మిన పోయి స స గొల గిసవేంగంగా వుంటుంంట. శం 
రా లమ! 

. =O - జం గ జు జ ఆష్ శ్వ ~~ ఇ కల్పన మవ! రసంగా బనాడు మం ఎండు, మీ భల మే * ఇ*నే భక 

p 1 

ష్ట్ర 
ఇల శ మై గా ర్ ఇ (= వ ఇ my వ ఇ ry గుణము, అది ఈ వాటలలో" కొ లగా సృంప న అంరుటటలు J du 1) 

(rn 

_ ఇ షు య (1 టి జన జు" శ్ ay ~~ శ క వంగా బపహ్పుతున్న ది స్వ 6" అ కవిల వులంలప*ంర | వ?ఇటదునంుగం గ్రరయపుం 
౧ 0 

ta 
un) 

చిన అలం ౧౦కుల యుభి ) వాయి యుటలయలను* సెరీగాసి ౧. బంక్ worn” 
a) 

ముఖ్యముగా పాటలకు మతంగ | GD? dow లండు 
జారి గా —0 శ . “ - ఎలు అమి ల ఇ ఇ నె ఆల వంటివి అపి అని రి వీరము గుడ యెొదు సీటీ డిన గీగగ చారీ 

డ అ 
ల —Q జో -. శె "a తో జా i ద్ "0కా లెకుండా ఇష్ట పుచ్చి న టలా వీరు" పుంటుంఎ. శ పాటల ఇచి 

శ యట 

యాలపాటల నలి శ Cyd ముగ ~~ pp? ట్రై "3 లలు” ఒం J శైల అని కొం ముకు. సల యూ అం టల) న ౨. 
నాన 

వెటలలో్* స్ప EMI మృ్శ్యంగ* ఒబృంటుంలటె. | బంధ కవుల. ఎం సాలు 

యీా కవి* టక పోవటం గ్ స్పై WDD, ఇ ఇకోగట చాలా చకుగా? 

రకము? ధం Era Fc “దువ అ పంటటుటి' నవే ఇ 31510) 
wri rr 

విశవమవుగా విశాలముగా వుంటుంది. 

ఇక యుంకి నాయయఘుడు ఎ *ఫల సంబం 'ధాస్ని గూటి వెటఘునడిన వింప 

ర్యాఖ్యానాలకు కొంచెము నమాభాన మీయవలసీ వున్నది. ఇమేంకి నాయుడు 
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చావణు భార్యాభర్త లని న నంగీకరింపను, “గుండె గెంతుకలోన కెటాుడు 

తాది అన్న పాటలో నాయికను సాయుకు విటకాడులాగున అనునరీను 

న్నట్టున్న చె కాని కుపిల యైన భార్యను భర్త అనునయిన్తు న్నట్లు లేదు. 

వంకగ చూప్పుటు, కన్ను గిలిగింతలు, బులిపింతలు, యిలుదూరి పోవటాలు, 

ఇగ కొెట్టటాబు, అగ్గి చూడటాలు సంసార (స్రీలకు ఉచితములె న లక్షణాలు 

కవు, మందో మాకో యెట్టి మ”౫”గిం చింద నే అనుమాసము సామాన్యముగా 

భాగ రల" టగాకి ఉంపుడు క _ఠ౭ా, వ్యఫిచా రిణులూ మొదలె న వారి 

సట్లనే కలుగుతుంది. ఈ అనుమానము “వెన లచ్చిమి* అనే ఐ*టలో 

మంత బలమౌ"”తున్నది. నిజమైన సంసార (స్రీయ అయితే వేలో పనిపాటలు 

చేయటానికి వోయి రాస అక్కడే పరుండ నెంచిన భర్తతో రతిసౌఖ్య మనుభ 
వించటానికి *జూవుఎ రతిం మేళ బడువు గిడుపూ మాని నెట్టు పుటా చాటో 

ని 

రాసవసం మేమీటి? "యెంకి ఇిొయిడుబంవల నివాసము చేలోనేనా లేకపోతే 

ఇల్లూ వారీలీ వుందా? యెంకి ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నది? ర్యాతిపళ వొంట 
౦౧౩ 'రానవన౫ మమిటి? శృంగార వాసన యేమా శమున్నా యెంకి అఖభిసా 

రక అనే భావనను ఈ పొటలో త్చక స్ఫురింపక మానదు, సంసార (స్రీ 

బు లే నిగ వ భరతో సుఖము అనుభవించే వీలుకలదిగచా: చం దుణ్ని 

సుం గ్యణ్ని సిటవలగన అవసర మేమిటి? నీలిచిర నీటుగా కట్టడం అప్పటికే 
టి 

ఆఅచాన మె ఏీటుంది. చాసిళం అందీ. తె లవారింది మొదలు రాతి వరకూ 
(4 nN 

ఒగరి ముగ మింరిరగు చూచుక్ొ సే భా ర్యాభ రల కేనా అంతకాలుకదపలేక 

ద్ లి హం. (6A నీక వీవటాలూ, “నిన్న కులికి నీళ్ళకుండ మీద బడ్డాను 
( (6 ? Fa 

మో కులిక మొగుడు బుద బిడంను; సగం కులి౩ వాళ్ళు ఎటు? కులుకు 
a ఆ.) 

ష్ -( cB aN న 939 n™ జ vu? Dy” | కః య్ ఎ 

అర గీతము శ్ర అన్న "దా సమ గ్రిట్రములాగున్నది మన యెం9మే ' గ్య్యము 

యుల" నగకీయయి యనీ అధినింగి* అనీ ఇెలుటానికీ రెండు పాటలే చాలినా 
ళో 

ఇం 5? మిగిలి పాటలో కుండ చుూపిసాను బలవ తర మైన నిదర్శనాలు, 

“of నచ్చ” టనే పొట చితగించ దగును. “దొడ్డిత*వ కల్ల తొంగి 
110 

ఇ ~ nvr ఇ on న్ 
సూదలగ*నె తీట 9 డే వుండు తొరగొ న నంటాది"; “కోడి కూ సేతలిక 

న! 

కింను “లాలి న్ కోోనగమే వెవుళాను కోంమొదంటాది”: “ఎంత సేపున్నాను 
0 |. 

యెడ" "విట" లీవు గ గువోళ్ళలో మనకీ తలవంపు లంటాది ఇవి సంసార 
ల 

(28) 
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స్ర్త్రీ భ ర్తతో అనే సలాపొలేనా ; కొం: కలా 'అంటుం దే ; ఎవడి కొింవకు? 
య (0 

తగువోళ్ళలో తలవంవులెందుక నో? సోనీ * రావె సొఅన్నపాటచి గిం చండి: 
ఎ 

భా ర్యాభ ర్రలే అయి సే అడువుల్లోను; గట్ల లో గ, పుట్టు లం ర: పళ్ళదుకొ" నీ 

ఒకరినొకరు ఆనునరించవలసిన వని యేమీ లేద: అందులో నేలతో సుఖముగా: 

శావురము చేస్తూ వున్న కాపుదం: తుల జీవిఆానికి అది అనవాజమే; అందులో 

మరి నాయకుడే అనుసరిన్తుణ్నాడంు నొయిక ౫ రారీ అయిపో యినదన్న 

సంశయము కూడా కలుగుతుం చే? నాయకుడు నాయికకు కల కనటము) 
న్) 

లో 

నారోనినున్నా డే! ఏం చేస్తున్నదో నాయిక అని ఈళ్వలున్ని అడునవలగిన 

ఆవస్థకు నాయకుడు పాలు: డా? డం ఇదంఆ* దాం జ్య క మము, త తపి 

కాపువాం[డ దాంపత్య| కమం, స్వర్శయు)౫,పు దాం: అర రమ, అనటానికి 

ఆధారము ఆత్యల్నా ల్పముక'దా ! “కటిగ్గాం జెల సాయుంకొ అస పాటలో 

అనుకూలు డన నాయకుడు వతీలాగు కీట ఆడుతు నంయిక చేవ మాని ౩ 
(+ 

6 దేవుడికి దక్జాలు వెడుతూ వుంకు ఇియిక ఇగ ౧ మ్మలక్కాలతో an 

నక్కిములాడటం, వన్నె చీరెలు గట్ల వోనుగగా తి” టం, అమ్ము ౧ర్కు.ల 

ళోటిసెమ్మ నిక్కాడటం, చీకుచింశా" లే ఫోం అ ఫండుకీవటం ఎయు కా 
a) 

నాయకుల దాంపళ్యా నుకుల్యమును భక సున్నదా 1 "ముంకి కోీపాబు 
we dh 

వచ్చినప్పుడలా ఏ దేళమో లేచిపోను* వుంటి సొయకుడు యేదుస్తుః * జల్ 
(7) ey) 

దాన్ని దర్శించి సంతృప్తి గనటమా ? పంగా తాం నష్టమే | 

- ae 
చె పాటలలో వగిరాబడిన నాయికకు వొలయుడు ఇ+వతలీోనే వుండి 

Oe) 

అనని మాయు వింటూ, ఆతడు మగమ మిడీ మూసి సే బాలం. అడు స దాక 
ద న 

సల్ల గుంళు సాలు, అవని నీడలోనే మేద కంపం దేయవనలె నగి నంగ 
(న 

ల్పించుకొన్న న తెకాలపు యెంకికీ ఎంత "తేడా వున్నది ? ఈ మెం! గృహిణి; 

అందుకనే నాయకుని వియోగము నహించలేదు. నాయకుడు అఫ్నరోజురు 

రాక మాట శ క ప్పిన చ నీళ్ళు 'తెచ్చేటవ్పుడూ, అద్దములో నూ మృస్ళు "పుడు, 

చ ని "వె 1 ఏ NAM ణల "దూ" క కో ) బాగు {i ల్ల న్నెల్లో చాపేస కూ గ్పున్న డు, యరుడు వద /] వున్నట్లు 

భావించి వికారము వఐవెందుతుంది. ర సీతెన వాద" నవ సన గాగ 
ళ్... 

యము ఎట్లాగుంటుందో అని పరిపరి విధాలా 5” చవనం సను? వుంటుంది. 
4 

చో 

ఏటి నురగల చూసి నాయకుడు అనుహాలుడి ఆగురుంటుంది. చం! దవంక 

తని రజో పోగానే నాయకుడు తిరిగి వసాడనుకుంటుంది. ఈ ఇయెంశే దూరానత 
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శేరాయి గెౌనో ఈ రోజు తనరాత లేరాల పాలో అని గుబులు విగులు వడు 

తుంది. చీమ చిటుక్కు. మన్నా, ఆవు లంజా యన్నా, తులినెమ్మ వొరిగినా, 

తొలిపూన సెరిగినా యేదో భయవడి భర్త శేమముగూర్చి భయవడే ఉతమ 

యిల్లాలు: అందుకనే చాటునుండి థ్ ర్ శమలాథాలు విచారిస్త్సుంటుంది_ 

శ్రాని సభలో కెక్కు_టానికి జంకుతుంది. ముందు వెనక జన్మల సంగతులు నాయ 

కుడు జ్ఞ స్తికి తె క్ సిగ్గుపడటం, తెల తెలపోవటం, కంటనీరెట్టటం ఈ యెంకీ 

అమాయకణ్యాాన్ని ఆలియచేన్తున్న వి. ఎప్పుడూ నాయకుని గురించే తలపోత. 

ఈ యెంకికి చుక్క_తోనే కొండ లక్కాత్తునన్న నాయకుడికోన మె ఉత్కం౦ 

నతో ఎదురముచూస్తుంటుంది. ఈ "యెంకికే చంకలో నెక్కి సం జాలుపఒడే 

పిల్లోడు పుట్టింది. ఈ యెంకినే కొద్దిలో వరహాల కొడుకు నెకె వని నాయ 

కుడు మాగువేసముతో ఆశీర్వదించింది. ఈ యొంకితోనే తిరపతి, భచాది 

మొదలె న తీర్థాలు నాయకుడు నేవించింది. ఈ యెంకీ ఆ యొంకీ ఒకటి అన 

టము కుక్కను గోవనటము. నక్కను సామజ మనటము వంటిది అవుతుంది. 

ఈ యొంక5 “ఇయం గా లత రియ మమృళ వరి ర్నయనయోః” అన్న 

భవభూతి 'నాక్యానికి డమాణముగా ఎన్నదగిన యిల్లాలు, మొదటి యెంకి 

డుచుగనపు చాపల్యానికి వళి డైన నాయకుని విసికించి ఉసురో నుకొన్న ఆధి 

సారిక. ఏ యొంకి సొంపు ఆ యెంకిదె అని నేను అంగీకరిస్తాను, కాని ఇద్దరూ 

ఒక ఇమెంక నని అంగీక రించను, ఇర్షరు యెంకు లుద్భవిం చటానికి కారణము 

చె'నమ మనవివేసాను. మొదటి యెంకి అసలు తూరుపు కాపువాళ్ళ యెంకి, 

"రెండవ "యెంకి పేరుకు మాత మే యెంకి. నిజాని కెవరో రసికు లూహించు 

కవనలసి వుంటాగు. మొదటి యెంకినోట తూరుపుకావు వాళ్ళ యానతెలు 

గ్బ్చింది గని రెండవ యెంకీ (యిల్లా లెంక అంటా నీ శెండవ యెంకిని 

నోట బాగా బాలేదు. ఇల్లా లెంకికి చాకేులా మాశులా? చిన్నతన మేలా 

స్ గలా? శనన్వంత భాషలో నే జొచిత్య మైన ఫణితిలోగే మాట్లాడవచ్చునే! 

ఈ ఏవయములో కవి బుద్భుద| పాయ మెన theatrial glamour కాళపడీ 

యిలా లెంక అన్యాయం చేశాడు. లేక యిల్లా లెంకికి ఘోషా యేమెనా 

లభ్చించే వుచేళంతో ఈ కృతిమ నామరూపాలు తాకించి మదుగుపరచ 

జాగాడ యేహో | కపి ఇద్దరు ముంకులను తాను నాయికలనుగా వర్ణించి 
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నందువల్ల మవోదోవము వాటిలుతుం చేమో అన్న భయముతో ఇదరూ 
(71 ళ్ 

వాకశు అని సమర్ధించ జూడటం వృధా[ళమ. హిం“ నాయకుడి! బము 

వరి, గవాణవ BE ప /1క్రరిన్తున నందగ నాయికా వరి గవాణము ధర్భుళశాత్రుమ అం/(క గన్సు న్నది. అలాంటి నందగ్భా 

ములో కావ్యదర్శి వేత్తి తలు జఅంక్రవలీ*.,న అ? సర మేమి లేచు. ఓంలీ అవరగవర 

సమరనలు చేయటానికి (ఎ యత్నించటం, సగన్నతీ సాంగాషానం ఆటం, యం) 
(a శె 

ఉపాస్య దేవత అనటం వోస్యాస్పన మయిన వినయం. భీగుడి లక్షణం గాని 

దిరుడి లక్షణం కాదు. కవి అవని మె నూగను ఇొరళప్ర్రం, నుగ నీతి 

శాస్త్రం జయ దేవాది మవోకనులలాగు సృష్టించాలి గా?) సామాన్య ౪ ఇనన్హ్ర 

నియమాల ధాటికి జంకపోగూడదు. 

నాయకుడు అనుకూలుడి, దతిణఎ"యపరుడి చిన్నేణయి కొగ్ని వున్నవి, 

మొదట ఒడుచుతనపు పాలబౌంగుళో ఇ*న Ss సంద ఎ go యు అగి (బమిగి, 

(బమిసి చివరకు అలాంటి చి తవిలి ఇంగ ణభూతు ౧=లై జ ISDE 

“ గావొ దై రావొ థై 'రావొ టె యెంీ : ఆ బిందె మూ విితు అయిబ్య 

నెంకీ” అని యౌవనవా! ల్య నిగ రణము. గావింరి ఇంగ. యింటివాడె 
వా 

hn 

స ఇ uv వాళ్." శ a “ | ల) న్ ల 
యిల్లాలి రవి) త సుమకు జ = 3 రజల "క్ల roe యు న. Mon బల 

వనున్నాడని స్పుటమెెతూ ది. ౩ దుచునగపు నాంనలాంగసి “యిడుంటివే లాలి ప 
44. తో ఇ క తొ లో / జ్య యెంకి” “యెణి సరదాలు “యుంీ HED” DFE పటము 

(230 (Ta {oi 

ఆ హా ప్రి మ్స జే ఇ” న్ా ళో గ్ జ న! ఆర్కా లాలు. మిగిలి పాటలతొ నాయిుిడదుబపాంఫ "వ వడు. శు*నివు 
UM. 

_ wt ma న - ప "పు పాళ్ళలో మొగుణ్న్ని మం Id పిలవటం అనాం ne) rons 

అని వాదు. బ*ఎిం అనే (యోగ న) మలి ఎలంకు. సింబంధింపింటీ. ఫిగ్ ఎం 

లేదు లెండి. కొత్త యెంకీ నం యుడు ఎ =వలమధభ్య ఏచులాకులు [ణయ 
ba] 

కలవోలే కాని బాద మైనవి క*పు. ఒసగిం నిగ గి పస్యంగ" detection 

వేసుకుంటూ |3:ణయోానందం బిిందుతుంట ఇ యముడి. ఎలా లెంకిటీ 

జీవిత మవోసము[ దములోను జీవిత నగ్నం నగలూ బన. మివ కీ ముర 

ఐాంఛ మండుగా వుండటం కుభనూ గక మే, అలా ఫివాంచగ దలు ౭గు 
{ri 

యో తూడుపు కా పు'వాళ్ళ వేసాలు పాసి అచ్చుమెను దల తులాగ 20౦వ 
(గ 

ఈశా బములో వివాగించవచ్చునే. క, ఇమ రుూూవీంలతో్ సంచ నూ గ్భ| తిక 
~- జ a be 

భావనలో నలాపాలు వేనూ అగంుమూా, "వి 5*స్పడు అయ్యేక సన్ని సజ రాయ 
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రూపాలతో నిజవేష భాపాదులతో యఖీవముగా తెల వాడి వావుటా 
రి cn 

యెగుఠుతున్న ంగవరికూ తిరగవచ్చునే : భయ మెందుకు ? “Come out 
99 Ce 

and” “bask in the open sunshine of Gods love” “Truth is 

beauty, beauty truth, that is all ye know and need to know 

on eaith” “సత్య "మేవ జయతే నానృతం” ఇలా లెంకి నాయుడుబావలు 
Cn 

పు (ఏ పౌ _ళాభివృద్ది గాంచి, ఆయురారో గ్యవంతు లై వర్టి ల్లైదరుగాక . 
మాటా 

యెంకి పొటల వృత్త ధోరణిని గూర్చి ఒకటి రెండు నూటలు చెప్ప 

వలసివున్న ది. పొటలలో చాలా భాగము ద్విపషదమాతృకగాను వునాదిగాను 

కలిగిన ఛందోరితులలో రచింపుబడినది. సామాన్యపు 'యేలపాటలు గానధోరణి 

కాదు; యెం% పొటల గానధోరణి. ఇందు సంగీత చాతుర్య మెక్కువున్నది, 

విజాతీయ మైన గానధోరణి కూడా చాలా వున్నది. పామరులైన కాపు వాళ్ళ 

పాటల ధోరణి కాక రాగాలాపన మొదలె న నంగీతపు తళుకులతో కూడు 

కున్న గానఫణితి. ఈ పషయము కవి తన పొటలు పాడుతూ వుండగా విన్న 

వాళ్ళకు సుస్పష్టము, యెంకి పాటల గానరీతులలో చాల సౌకుమార్య 

మున్నది. కాని అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా శాపువాళ్ళ మోటుతనం కనపడీ 

కన డకుండ? వుండేటట్లు పాడుతాడు. మా యెంకి పాటల కర. యెంకి 

పాటలు కేవలము ఆ కాశం నుండి ఊడిపడ్డవని అపూర్వ్యములనీ చేను అంగీక 

రీంచకపోయినా ఈ కాలములో బయలు వెడలుతున్న డొంక తిరుగుడు 

కవిశఇ్యలకన్నా చాలా నరసంగా వున్నవి. పూర్వపు గానఫణితులే ' కాలాను 

గుణ మైన మాగ్చు జెంది యీ రూ ంగా వసు న్నవని, వీటివ ల ఉత రో శా 

భాషకు మేలే కలుగుతుందని నా నమ్మకము. తాత్కాలిక పు ఉ| దేకాలవల్ల 

వింత సమర్థ నలు వింత ఖండనాలు బయలు చేరుతున్నా నిలివేవి పాటలేగాని 

విమర్భనాలు కావు. విమన్ఫనాలలొ వుండే వై పరీళ్యాలు చూపించి మెంత 

వరకు గుణమో నిరూపించటమే ఈ వ్యాసకర్త యొక్క సంకల్పము. అది 

యెంశవరకు నెరవేరందో రసికులే నిర్ణయించ గలరు, అభిసారి గయిన 

యూరుపు వాళ్ళ "లముంకికీ నాకూ యేమీ విరోధాలు కాని వైెమనన్యాలూ 

లేవు కాని దాని నిజస్వరూపం రసికులకు వ్యక్త ంచేసి ఇల్లా లెంకి యొక్క 
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గుణగణాలు ఇనుమిక్కిలిగా (ద (ow నటమే నా ఆశయము. ఈ పాటలలో 

మీ తులూ, సహృాదయులూ, విమర్శకులూ వెఎన లై నవాదగు సూచించి 

కావించిన మార్చు లెన్నో వున్నవి. వాటిని గూర్చె | బాూయటం క”ంగవ: కు 

Breach of trust అని వదలివేినా?ాు. వయస సల “కెసి “వాద -బాడిని 
బు టి ద 

గనుక మా వాడి వ రు శిరంబీవి శబ. పదఎవంచరప ఉె యోగంవాను, 
ణు 

aS 
అది వాడికే శుభకరము. ఇక వ్యాసములే్ నొమి తు! లో కొంద? ౩ కూరలు 

విమర్శించే : 'ట కొంత చనువుగా (వాళి. అందును న" మి[తులు కినియక 

sporting spirit లో వాటిని అంగీక గింతుగుగాక. అని వార్ధా శద్దలయిన 

నారి వాక్యముల వీమగ్శించు గట కూడా నమత.” మే అ గీంచినా సుగాలి 

అన ఫహోస్యము కాదని మనవి, ఇలా లేం. మూటురూ3: గవదగి. నిజనుగుమాగ 

రూగోముతో వెలువడవ లెను. అలా వెలువదక పో అభివ "3 పషానిరామగిం”డు 
(nn 

“నాజూకు లేదయా నండూరి సుబ్బయా” అని ““లివెస్టాడు, 

— ౦ ధన తిక 

నొంవగ సరాటి సంచిక 

అకయ __ 1926 సం. మాగ్సి నెల 15 వ రి. 



రష్యన్ వైమానికుల నిగ్విరామ గమనం, పిశ్కార్ మవోకాళ 
(ఆ 

యాగ, ఐకా'నైలా ఇళ౭ెటివిటీ సిద్దాంతం, [ఫాయిడ్ మన సత్వ పరిసోధనలు 

గాంధి అహింస, స్పెయికాలో, చీనాలో స్వాతం|త్య సమరం... ఆధునిక 

జీవిగం ఎన్ని దిక్కూ ల నుండి ముసురుకొని వస్తున్నది: నీ మెదడు కం్యదంగా 

వివిన సగధులలో విస్తగల్లిన సుడులు శావూ ఇవి? నీటిలో వినరిన రాయి 

చుట్టూ వలయాలుగా బయలుదేశే ౩3రటాలు. ఇదే ఆవశ్తం (Vortex), 

శిల్పంలో ఇటువంటి నుడిగుండాలను స్ఫురింప 'జెయ్యడ మే ఆవ ర్హనాదం 

(1702601550). 
నో 

క ళా సనంచంలో ఇటువంటి నిప్ప వాన్న ఇటలీనుండి సీనార్ మారి నెట్టి 

(Signor F. T. Marinettiy, భావికళ (Futurism) అనే పేరుతో బోధిం 

చాడు. అవి యూరప్లో మహోసం|గామం తీీవంగా సాగుతున్న రోజులు. 

చేశ దేశాల మధ్య చెలశేగిన చ్వెపాగ్నికి పవిత్ర మైన వస్తు వేదీ కనిపించలేదు. 

(గ౦భాలయాలు, వై ద్యశాలలు, విజ్హానపరిళోధనాలయాలు, చిత వస్తు 

శాలలు, మానప నాగరికతా చివ్నోలన్నీ ఈ చా వానలంలో ద గ్ధవటలం అయి 

పోతున్న వి మారినెట్లి సాహిత్యాన్నీ నాశనం చెయ్యడానికీ నిశ్చయించాడు, 

ఈ శిథిలాల నుండీ నూతన శిల్పం బయలు చేరుతుం దనీ, అరే భావికళ 

(Futurist art) అనీ ఉద్దాటించాడు, ఇత డా దినాలలో |పకటిం చిన కర 

ప తాలు, వేసిన ఉపన్యాసాలు "అక్కకు మిక్కిలిగా ఉంటాయి. ఐతివోసికులను, 

(పేమగీత రచయితలను, _ విశ్వవిద్యాలయ  సండితులను, విమర్శకులను , 

'వ్యాకరణాలను, నిఘంటువులను, నాటక శాలలను, శిల్వాలయా లను నిరూ 

లింన మన్నాడు. లెంప కాయలను, పిలి మొగ్గలను (పళంసింఛాడు, నూతన 
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సృష్టి చెయ్యడానికి నూతన విధానం కావాలి. రరుం| తాల నుండి, చలన 

చి తాల నుండి, వార్తా స|త్రికల శీర్షికల నుండి, కావ్యవన్తువులను స్వీకరించ 

మన్నాడు. ద్వనులే సంగీతం, మాటలే కవిత్వం, గంగుల శిల్పచ్మితాలు 

అన్నాడు. ఇతడు వా సిన “| టపోలీ యుద్దం" శీవలం ధ్వన్యముకరణలలో 

నిండి ఉంటుంది, 

ఈ సమయంలోనే (ఫాన్సులో క్యూవిజం (Cubism, జర్మనీలో 

ఎక్స్ (వెపనిజం (Es pressionism ), అమెరకాలో ఇమేజిజం (Imagism ) 

బయలు చేరాయి. భూగోళం మూల మూలల నుండి ఉద్యమాలు, కార్య [క 

మాలు, |పయోగాలు చెలచేగినవి. మోటర్ కాగు, గామఫోను, సినీమా, 

"రేడియో, వాయువిమానం వంటి నవీన యంతాల యుగం _ క్యూబిజం, 
అ 

హ్యూచ జం, ఎక్స్ పెమనిజం వంటి ఉద్యమాలను 3 సవించింది. 

అనేక విధాల కణకణ సరణామం పొందుతున్న (సవంచానికి కళా 

శాలుశరే వురోగమాలు. వీరి దూరద్భష్టిలో (వజ్వరిల్నిన ఆదర్శలోక మె కాల 
a) Cn 

(కమాన తిక లోకంలో రూపు కడుతుంది, నిజమైన తిరుగుబాటు కళా 

[పపంచంలో నే వస్తుంది. రాజకియవాదులు గర్వాత వీటినే (నచారం చేని 

నూత నరాజ్యం స్థాపించా మంటారు. 

సం పచాయాలను ధ్య్వంన వేయడం కళా శాలి కొక (కీడకాదు. ఎంతో 

అవసర౦ కలిగింది, వీటి వినాశనం వల నే లరాన్నీ ముందుకు తీసుకు వెళ్ళ 
(౧) 

వలసి ఉంటుం దన్నప్పిడే అత డిందు కుద్యమిస్తాడు. తన _ జ్ఞులళయం వల్ల 

నూతన సంప్రదాయాలను విధిసాడు. 

కూ్యూబెస్టు చి| తకారులు సంప చాయాలు ధ్య.0చడంలోని రహాస్యం 

ఇదే: సమశాలిక్రుల అభిరుచుల మీద తిణుగుణాటు లేవనె దీ గమ ఐ= వాం ది 

యాలకు, అంత రిం దియాలకు గో చరించిన “రమ సత్యాలను అపూర్ము నద్దతు 

అలో డదగ్శించారు. క్యూలిజం సాహిత్యం లోనికి కూడా = వేశించి గ చని 

విధానాలను సమూలంగా ఉ|రూత లూపివేసింది. ఈ రచయితలు అన్వయం, 

అలంకారం, వ్యాకరణం, ఛందన్సు అన్నిటినీ అధిగమించి [కె శ్ల|కొొత్త 

గమనాలు, లయలు, సంగతులు నిరూపించారు. 
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యుద్దం రోజులలోనూ, యుద్దం గడచిన కొత దినాలలో మ్మ బియబు 

'దేగిన ఉద్యమం డొడొయిజమ్ (Dadaism). ఇది కేవలం విధ్వంసన మె, న్ు 

వనమే. నిగాకరణమే పనిగా కలది. ఏది (వానినా నిమ్బులం అనీ, మాటలకు 

అర్థం లేదనీ, ఏ నూటనై శా, ఏ అగ్షంలో నెనా ఉపయోగించ వచ్చు వని 

లః వర్షి౦ బారు బోధిస్తారు, ఏదో ఒక అక్షరం తీనుకొని దానితో పారం 

భించే నూటలతో ఒక రంగవలి క తయారు చెయ్యడం, ఒకొక్క మాట 
౧ 

నుండి ఎన్నోనిధాల ఎన్నో అర్థాలు సాధించడం, చారాప్యతికలలొ మాటలు 

a ర తిరించి తిరిగి వాటిని ఇవ౦ వచ్చిన (కమంలొ చ్చ గ దం అల డం ! 
జారి ళు (nN 

సాహిత్యంలో అరా బక శాంనికీ అది పరమావధి అనవచ్చును, 
చా! 

« 3 చం న వ శ ఇ ఇ లె 

ఈ యువక్ ద్యమా న్ని (ఫొన్సులోని పెద్ద లలి [(నిముఖు లనేకులు 

అదగించాగు, రగిడు గటిన అలవాటును కరం గాను మందుగాము, కవితా 
బట oa) 

సామా గిని ఏరుకొనడానికి శిల్చికి దొరికిన నూతన స్వాళం త్యం గాను దీనిని 

అంగీక రించారు, 

కాని సంహార మే |: ఛానంగా గల డాడా. నూడన స్భష్టి పది చెయ్య 

లేక పోయింది. ఇది ఆంపోతూన్న నమయంలో దినిలో నుండి | కమళివణతొ 
మ! 

సులీతమణ "తేజస్సుతో బయలు దేరిన మహోద్యమ మె నర్ ్కయలిజం. డాడా 

వ ల విడురలపొందిన కదజాలం ఈ ఉద్యమంలో మళ్ళీ | పాణ ప్రతిష్ట బాంది 

rn 

| 

నది, దీనికి తోడు ఫౌయిడ్ సాగించిన మన నత్వ పరికొధనలు | 

ముకు అమూల్యమైన తొ డ్చాటు కలిగించాయి; ఈ ఉద్యమ (ప్రవక్త అం 

అ 

_బెటన్ (Andre Breion మనో విజ్ఞానంలో కృషిద.జందదిం ఒకె దిఢాషం 

ళీ 

ఇతని రచనలు, వివరణం, వ్యాఖ్యానాలవ ల్ల స 
ణి 

. a కిషట్రోోిక దోహ “ys సం” 
సంపాదించింది. అపస్మాబక మనస్సు నుంటి స్వవ్నలొ క ర హనాస్టలణు ౧౦) 

సాలన్ 

హించడానికి చేసే (వయత్నమని నర్ రియలిజమును_ నిర్వాచించవచ్చును. 

ఒక్క కవిత్వంలోనే కాదు శిల్పం, చిత్రలేఖనం, చలన 
/ YN 

వ్యాపారా లన్నీ ంటిలోను దీనిని వ శ్రింపజేయవచ్చును. దాలీ (Dali, 

బొమ్మలు, ఎల్వార్ (817216) గీతాలు, మాన్ రే (Men Ray | ఖా 

వి తాలు, జివిత 
| 

3 
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గాపులు, బ్యూ న్వెల్ (Bunvel) చలన చి తాలు, అం డే బటన్ విమర్శలు 

కవనం ఈ ఉద్యమానికి శేఖర మెనవి, 

కాని దిని నొక “విదేశ నరుకుిగా పరిగణించి తిరస్కరించడానికి 

వీయలేదు. రాజకీయాలలో నానాజాతీనమితి ఎటువంటిదో కళా (పపంచంలో 

సర్ రియలిజమ్ (6416211890) అట్టి దని చెప్పాలి. ఇది (పపంచ. మంతటా 

అనేక శాఖోపశాఖలతో వ గ్థిల్లుతున్న ది, 192ఓ4లో మొట్టమొదట |పారంభ 

మయినప్పటి నుండి ఇది నేటి దాకా అవ్యాహాతంగా సాగిపోతున్చ ది. 

న్ 

నేను వివిధ దేశాల సాహిత్య కే ఆ*లలో విల్బంభిన్తూన్న కన్ని యిన్నీ 

సవీనోద్యమాలు, ఇన్ని యిన్ని భావగరిణామాలు భారత దేశంలోను, అంధ 

భూమిలోను తమ |పతిధ్వనులను (పిసరిస్తున్నవి. 

ఆదుని కాం|ధ కవుల రచనలను సరిగా అర్థం చేసుకోవడానికి వాటి 

వెనుక బాసటగా నిలిచిన ఇతర చేశాల సాహిత్య వ్యవసాయాలను గమ 

నించక తప్పదు, నేటి రచనలను విశ్వపర్యా ప్తమైన విశాల జీవితంతో సమన 

యించి నిజమైన కవిత్వ మేదో, కేవలం ని ర్రీవ శుపాూనుకర్ణం వధో 

గు _ర్లించాలి, 

ఒకటి మా|తం నిశ్చయం. "నెటి కవులు అసమద్ది త వల పు*ర్వ 

సంవచా యాలను నిరసీంచలేదు. ఒక అశాంతి, అసంతృప్తి వబలి అంచులను 

దాశే [పయత్నాలతో నానాముఖాల. వీరు పరుగెతుతువ్నారు.. తాము 

నిరాకరించి వెనుక వదలిన సం పదాయాల నిజన్థితిని, అంత _స్తత్వం వీరికి 

తెలియనిది కాదు. వాడుకభామష బోధించిన గిడుగు రామమూ రీ పండితుని 

కంచు |గాంథి కాం ధాన్ని చుళుకితం చేనుకొన్న వారు లేరు. ముందు కాలపు 

అవస రాలను గురించి ఇతడు, శృ్ళంఖలాలను తెగగొట్టి వేశాడు. ఆ మార్గం 

నుండి గురజాడ అప్పారావు సవేశించి వాడుక భావనకు కావ్య గౌరవం 

అపాదించాడు, ఆధునికోదర్జమానికి మూలవిరాట్టుగా. ఆతనికి నవీన కవులు 

నివాళి ఇస్తారు. గద్యంలో ఇతని నాయకత్వం అందుకొని అనేకులు (కథమ 
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అజ 

శేణిలోనికి రాగల (7 ౦థాలు బాశారు రాని వద్యంలో వాడుక భావ 

విజృంభించడానికి ఒక పురుపాంతరం పెర్టంది. ఈ  లోవున అచంవలంా 

వాడుక భాషలో కవనం చెప్పిన వాడు బసవరాజు అపా నావు నూ 

| శేణిలోనికే యెంకి పాటలు కూడా వసాయి, ౩ని మెంకి పాటల చుటూ 

సాహిత్యం ఏదీ పెచగలేదు. అందుకు కారణం వవ (| 

బాటు ఇంకా రాకపోవటము. 

జు డప్పుడు నవీనులు (్రాంధశాంగ్రం వదలి వాడుక ఛాజ 

రెంచిన చై పురాగాన చృందస్సులు వదలి వ సు త్యాలసరాలు, బాడలు, మొ 

Ee స 
యల వ లె న శేయచ్చందస్సులలో రచనలు నాగిస్తు న న న్ను, “కూరలలో న వాడు 

కృ త మత్వాన్ని భాష జీనిానికి సన్నిహితంగా వచ్చి 'పాచీనరీతులలోని 
TC 

సవమయి౦-చి నవీన రీతుల స్వచ్చంద గమనాలను [3 దర్శెస్తున్నది. 

అక్కారలు, ద్విసదలు, ముత్యాలస రాలు మాత మే గాక భుజంగ 

| సయాతం నంటి వృత్తాన్ని 20 పండ్ల [కః మే అబ్బూరి రామక్ళష్ణ నావు 

గారు తమ ఊవోగానంలో ఉపయోగించారు. అంతేంంక ఆయ ఆ చంద 

స్సులో స్వత ం| తించి నెలుగుక ౦కు ఎక్కువ పాదాలను ఇంకే” పాచాల 

(పాసలనూ పాటించి దీని గేయ గుణం ఇనుమడింవ జీశాడు. ఇది ఊవో 

గానంలోని “సాధుగితి”. 

౮] |, 

లతాంతార్చ", రాగంబులన్ బాడు కేటులీ్ 

వసంతము శాంతి [ఫవావామ్ము అందున్ 

నిననూప శోభా వినీతీం (బయ మె 
గలా డా _ 

కనుల్లుట్టు చండాన కాన్చించు పూవుల 
a) 

కనుంగొన్నచో వేడి కన్నీళ్ళు శాలున్. 

అలం కారము ల్లైని ఆ పూలముగ్గో 

కులన్ లీనమై 'పోయెదో సారుగీకి | 

"గేయాలలో మహో కావ్య లక్షణాలు చూపించిన వారు. విశషనాధ 

(కిన్నెరసాని పాటలు), నండూరి ( యెంకిపాటలు, కవికొండల (శివా! తి 
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నభ, కృృష్టశ స్త్ర, (| గయ మైనా” సరె, గ్త పద్యం మద సంపుర్ల భు 

తం గల కస్త జా! టల వాడుక భాషలో ఈ ఛందన్సును అన్యద్భుత౦ గ 
లం 

మలచి చూపించారు. 

బసవరాజు అప్పారావు గాయాలు ఏ సాహి తగన నం శిరో ధార్య 

నవలకొ” గా సచానిం ఇ స జాబాప మెనవి, ఇటీవలకొ"న్ని ఓ కీలద్య్యారా వీటికి | సచాగిం వచ్చి (నజ వాపఖుళ్యం 

అంతటిలో కీ వ్యాపించి, సజమెన కవిగ్వం (వజావ్యాదయంలొ నికి సూటిగా 

ఏవిధంగా చెరబడగలదో విళదం చేశాడు. 

దువ్వూరి రామిరెడిగాగు అధునిక ద్యమంలా ముడి నక్కను చిలు సా 
RB అంది 

రేమె" గాని పీరు రససంపన్న మె ోయాలు రచించి : .గిపక్వ మెన కళాభి 

రుచి డదర్శించారు; పీప్ర బామృ'దత్యం చదివిన వాగు మగచిఫేటేగుు. చద 

వనివారు చదివి తీరాలి, 

జీవనగంగా వాగిత ౫ టంబున 

చింతావటన గు యూలవుఎునక౯ా 

పల యధోముఖి వై గడ తెంచెద 

వివిధ యౌవన వనులన్ . 

అని ఇది (వారాంథ మవుతుంది. 

| గాంధిక బావను విసగ్దంచిన శే ఈ “యాలను కుడా మగ కవులు 

పరిత్యజిస్తారో? నాహిత్య సరిణామం గు గ సే ఇందుకు ఎంతో కాలం సట —0 
వ ఎల్ __ టే 

(A) 

దని చెప్పవచ్చును. వచన పదాలలోని!ి ఒక్కా నుద్దుక్ళ ష్ష మాస మే 

నావానించాడు. అడివి బాపిరాజుగాగు సావమాకించబోయి గందేపహాస్పునా? ఇగ), 

మల్ల వరపు వి శ్వళ్వగ-ావు “త” అనే కావ్యంలోను, “చెండి జవాబు” 

లోను వచనవు విగువులతో రనవ త్కావ్యం ఎలా సృషింన వచ్చునో 
రై ర 

_దర్శించాడు, 
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నిన ౦దెవాంగా ఇరవముందచు కది ది సంవత్సు" రొాలూ వచన “నమ కాలలో 

క్ త సరికోధనలకు వినియు శం కాబోతున్న వి, జాల, ఉదయిని వంటి 

స తకలు ( (ఇవి ఆగిపోవడం తెత్కాలికమే అని ఆశించాలి) ఇటై అన్వెమణ 
లకు కర్శాగా రాలుగా పనిచేశాయి. ఖండాంతర కవులు ఈ మార్గ ంలొ 
పోయిన పోకడలు మొట్ట మొదట నివరించాను. త కార్యజాధ్యత వహించిన 

కవులు అక్కడక్కడ మానమే తెలుగు దేశంలో కనబడుతునా దు. దుం 

ద్భష్ణ వశాత్తు ఫ్ర్గని నిరోధిస్తూ బికీష్ట మన ఛాందసాలు పనిచేనున వి నవ్య 
షం a ౪ ణ్ Wow? 4 == ఇదిరా సె హొర్టంల్ ని మీళ వాద సంస్ద లగ గూడ సహించలేని వా స్వద్భతులు 

అనేకులు కిసబడుతున స్నాగు తీవ వాదులు పకిభవించటం లేదన న్నినూట కూడా 

వాస్తవమే. ణాన కవులలో అతివాదాభి| పొ రాలతో సాగ భూతి కలవా 

గందరు* ఈ Er స వాహినులకు తమ బలం ఇచ్చి Er కీల ఎనాంని ఆశిం". 
వుంచు 

వచ్చును, 

వచనగీణం అంక చేతికి వచ్చిన | వాత కాదు, వ్యర్ణి" డా లు లేకుండా* 

వచనం రాయడమే ఎంతో చిక్కు, అటువంటి అప్పుడు స సమ్మగ సౌందర్యం 

గల వచన గీగం (వాయడం మరీ కఫం, ఒద్యుర చనలొ చంచ సీరాలు 

కవులను కాపొడి నడిపిసాయి. వచనగీ*ంలో జెటికుండి ఇట్టి నవోయం 

౦ిదు. కవి తన అంగర్లగత్సులో నుండి మామే వ లికలు కొల్పిం-చు 

కబలి, వచగగీం నవరూవం తెసే నీరూపీంచుకుంటుంది. అయిచే 

దీని పొళ న్యం. నిగ్గయించడానికి ఉపయోగిం చవలసిన పామాణ్యాలేని! 

స్లూలద్భష్టికి ఇట్టివేవీ లేనని తోచవచ్చును. కాని ఇవి కాడా సంగీత 

(ధానమెనవే. (పాచీన ఛందచన ఘ్సులలో (పాచిన నంగకం గోచ రిం చికు 

నపీనక ల్పనలలో న ను (₹ gతe గో చరిసాయి, [కొ త్తసంగతం లోవా 

ఐపి*ంగాల, వారి శామిక యం; తాల, ధూమ సన'"కల, విద్యు చ్చక టాల 

వివిధ విచిశ ఘోషలలో నుండి బయలుచేరుతున్న క్లే నవీనగతాలు కవి 

యొక్క రసాగస్ట నుండి అనేక ధోరణులలో (వహిస్తాయి... ఇందుకు 

కారణం ఈ కాలపు పారి|శామిక యుగధర్మ మె. వీటివల్ల స [క త్త 
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కవిధ్యం (పోక్రమవుతుంది. వచన గీతానికి పొణపద మైన లక్షణం గసున 

వైవిధ్యం. జె సంభావణలోని యానలూ, కాకువుయూ?, ఉచ్చారణ 

విశేషాల మీద ఆధారసడి ఉంటుంది. లికి, రీతికి. సంబంధించిన సమస్య 

లెన్నో దీనినుండి బయలుదేరుకాయి. ఒక్కొక్క కవి తన సామర్థ్యంతో 

ఒకొక గ్రా (5. కేరి మణం[ 3 దర్శిస్తాడు. 

ఇంతవరకు నేడు నవకవిత బహి రావృతి మామే చర్చెంచాను. 

ఇకమీద 'సటికవులు స్వీకర౦ చిన కా స్తు స్తు వులను గురించి కొంత చెవ్బవలసి 

యున్నది. నవీన కవుల దురం విస్త ర్ల్ని ౦దని అన్నాను. వీరు ఆకాళం 

లోనికి వెళ్ళి నత్యతవణ "ల్లో విహరించి నటీ భూమికి కూడ చేరువగా వచ్చి 
ల 

ఇదివరకు కవులు సవేశించని చీకటి కో ణాలలోనికి కాంతికి” ణాలు పంపిను 

న్నాగు. నగర జీవితం, పారిశ్రామిక. పరిస్థితుల హృదయ విదారక 
mR 

దృశ్యాలు, ఒత నోన్ఫుఖ మైన బాత సంఘవు పికిర నృత్యం, తమ కావ్య 

వస్తు పులుగా చేసుకొన్నారు. ఈ నూర్చి ౦లో ఫీరిక్రి రష్యన్ స్ర్యూచకిజమ్ 

(Russian Futurism) ఆదర్శమవుతున్నది. మాయ కేవస్రీ (Maya 

kovsky ), పానెర్నాక (Pasternak ) మొదలెన కవుల గచనలు కీడిత 

లోకంలో క్టి్ంక్రి సాను కోళం ర లిగించాయి. కుబేర వై భవం (పక్కనే 

కుచేల చార ద్యం కనపడటానికి వీరు న్్తాంచ పోతున్నారు. ఒక్క-సా5 

తనచుట్టూ చూస్తే సంఘదూషితు లైన |ఏ వాస జీవితులు, దరద భీయవులు, 

జీ నోపాధికి శరీర కష్టం భు క వేరే ఆధాగం లేని కష్ట జీవులు కానవస్తు న్నారు, 

తమ కవితలో వారి దారుణ దృళ్యాలు (మద ర్భించి లోకం కళ్ళు తెరవటానిక్ 

నేటి కవులు యత్నిస్తున్నారు. 

కాని ఈ వివిధ ఏ| భనూలకు కళవళపాటు పొంది ఈ పాత కాలపు 

వ్యకి ఇదంతా తన కర్ణం కాదంటాడు. ఇందులో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు, 

ఆధునికత్యం అర్థం కాలేదంశే ఇగనికి ఆధునిక జీవింమే అర్థం ఇా లేదన్న 

మాట, ఇతడు కళ్ళు మూసుకున్నాడు. వెుుకఐడి పోయాడు 1 ఆఫలితని 

|ఏవంచమే శిధిల మెపోయింది. ఇవ నిని ఉన్న చోటనే వదలి పెట్ట మూతిన 
ని 
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జీవితం హుటాహుటిగా తరుముకు వను న్నది. నవకవులు దీనా ఆ 

న్నారు, దీనినే ఆరాధిను న్నా రు, 

| “సంగముె ఇడియో _సంగము | 

—ఛ్రారతె 

బహుుధాన న్ర-మాఘమాన మూ 

చె 9 న్న 
1959, పి, బవకి. 

సంవుటము 16, సంఖ్య వ 



ఇనువదియపి + ౮” బ్రసటున మొడటి యనభాాము గివచి, శెండవ 
ల] గి Cw 

ంరుగా భాగ ను |పొంభ మఫరి. ఈ యేబది నం 
థి యా 

వగ గ నిర్మాణము జోగిని ద చా యరశవొాబవ,, అంగు ను ఖమ గా 
య రి 

గద చాన శా ల లా ఆం దిగా నష pn వ O అభా జ ఇక్ శ రా కో "5533, బపు WW) త ౪ లగ Ps | యి) ఘుటుతు). 
ది a L రి 

మధ్య ="లపు రాజవంశ పగినౌాలన అంగ ముంది నంపష్రగ ౭ ౩ధిష్టత "యు 
Ory 

~ న్ (న జ - గ] ఇత - గా పరిపాలన యే: ఎడినెది. Srgi rT? gr fn au? Ion Aun ఖభావథు) 
(న 

ఉఅగ౧క నం౦ఘుక నొ హెవ్య గంగ యలంము గూడు గీ గి ౦చుమున్ను ది. అంగు 
యఖ 

గ పై ౧ దాట అదులో గాగ చి”, కొన్ని శ ఆబాల యందు ౪గోగిగ. సంపా cl న § 
ర్ట 

కృషిని నమీతించు కొెగుటట. ఇది సయ. నమరారవు Myo GH ene 

ల *ఏవచ్చును. 

ఖల ఇళ బగ జ ఇ ఇ ఇ యు లో ఇ ఖే ళ్ ణు 
ఈ సాగసగగ ఐ కాసు. నపుమీంచు న “Jc ) d5 yy. sagas 

యం ఇ. D 

ఇ శి జ ఖు శీ వ “* జు జు బ్ ఈ, ల ' 11 

Us గతుల: © పిల ఈ చుక ఎదీ) DD in ఎబి ది రం Hap నుంనె? 
ఠా &) ॥ ఖీ లి 

_ a ఆర్ట్ = లో ల న్ క ఇ న. (3 
(ఎ గ్ గారంగా అగా ద జ శ సై లీ ౪ ఖః శా - జం సశరిత్రో సోదర ంరి వగు బడ్ి («ad ల. CN గి సంస్థా J Cg) MR యొ, Tori ౧౮ 

నుండెను. ౪కి గ్రాడ సఒంచెరరిరుబుం ను భి, wi "STD వను.) భూ టి 
గ pan 

"జౌ జగ న స్ ఎవి జ - శ కలిగి ముంచ లేదు. అంతే వ... డీణి౭ 0 Srey: 0 0 సంగ “oD ఎంసి 
(1 

యభివృద్దిని స 0 ఇబథ భణ నిరోధించి. ౧ Hy ne 00 స్ న్యతికి 

కొంగ ఆ లమ అజుంన పూస) 5 Ni. Ue pe; ద ౧ల్ర వ. ఎ ఎ "ఆ రజన య] దుని ఎండి గొఘు 

వెధరాంయల నగదరు *జ”*సానంంభటిోీ్ ౫ నట 9 ఇంగ అవు దా టయ పంల 
(ఆ 

హ్ నటట : 1 | ల : అర్హ మాడిన TY) (| ర ఉర్జు వి సాగ్ లు ౫; క్ల క “వెం సెట్ ్రీయబడద 
౧) డి +) 

అక్బిణ్ను చబెందిగది, అందువే న్. దౌ ఎం గంప Mm యు, నగన్వతిసి 
య. 

అరబ్బ పార్సీ నం. 'చాయాం మేం, దీ కిపి గ మెన. ఉర్పుంభానకు. ఊడిగక ax 

జ ఇ” తా ఇ | ఆ గ్) శా క్షా ల ల్ క త చేయించు E య ఆ ఎల | తియుటించుట. భఛాన ౧౬ ర... య్ థమురి ర్య 

మున ది. ఇండియా యూనియస్ తో ఇంగ షువాగు పమ పేనిన ్పటికిని ఎగ 
(ళీ 
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స్వత సమావేశాలను ని ధించి ఆం ధి భాషా విజెపమునక్రు అడ్డుపడ లెదు. 
రాణకీయాలతో (మ 'మెయములేని వీశేశలింగ కోభ్ళతుల నిర ంతరకృషిక నిరోధ 
ములు కలుగలేదు. ప్ "| చావాదు రాష్ట్ర (ప్ర త్య పరిస్థితుల ననుసరించి 
ఆం|ఛ Kk ౦థ సరనాన క్ి పి ద్యాసంతులల్ లో నిలివీపోప్టి రచుటయ్ యొక 
సున కా! "క్ట మైనది. అం|ధ సారస్వత సంస్కృతుల వీ కాసమునక్కు అభివృద్ది! 

యి ఘన కాగ సాధనయే (ప్రథమ సోపాన మెనది. ఈ దృక్పథముతోచే 
యాం (వాంఛ మందలి తెలుగుభాషా వికాసమును మనము అవలోకించవలవి 

యుండును, 

(౧౯|| 
అంగ భాషా సంగర్కుము లేని ఉర్దూభాషా (నభావముకు. గూడ 

మనము ౫మనిం' వలనియున్న ది. వచా బాదులో ఉరూభావ. రాజభాపయె, 
వ్ళ్వవి దంరలయ బోధనాభాషయొ, వి ద్యాధిక (వవంచమున గణుతి కక్కి 

నది. నలుగుగు చెద్దలొకచి'ోట సమావేశ మెనచో వారి నాలుకలమీద 
ఉర్లు” సగన్వతీయే నాట్యమాడినది. నంస్కృృ తాం భములందు పొండిజ్యము 

కలిగి, పల్లెటూళ్ళలో నివసించుచు, అధునానన [ప్రపంచమునకు దూరముగా 
సుండి, రాజుూగగణ లేక, _గ్రానవాసో దై న్యమున కృళించుచుండిన పందిం 

బృందము మొగనటవగ్గి ము. కొొలదియో, గొప్పయో పరిచయము ఉర్హూ, 

బె ంర్ర్సీ భాషలతో కలిని లెకక (ప్రపంచమున స్యవహ రలేన ఆ సీపరులు 

“రండవ హర్ష ము, ఆంగ భామలతో యీ ఆ౦డు వర్షాలకు కూడ సంబంధము 

అణ్బమే. అందువచేవు తెలంగాణములోని అం|ధభాషనెన ఆంగ్లభాషా 

(భావనను ఆలస్యముగా వదినదని చెప్పవలసి యున్నది, ఉర్దు భాష 

మ గెయు అంగ భాషా (ప్రభావాలు పూర్తిగా భిన్న మైనవి, ఆం గ భాషతో 

పోల్చినప్పుడు ఉర్దు [పాయము కడుకొద్దిది.  ఉర్దూభామ పళ్యకత ళృంగా 

గము మరియు నూఫీ తత్వము, అంగ భాష (ప్రపంచ విజ్జానమునకు 

[(సగంచ సాహిచ్యమునకు ఆటపట్టు. ఉర్దు = అప్పుడప్పుడే పరిపాలకుల భాష. 

యగుటకు |పెంకులాడు న్టితిలో నుండెను. అంగ్ల భామ నకల | పపంచ మునకు 

వ్యసన వార యోగ్య మై, వాడుకలోనికి వచ్చి యుండెను కావుననే ఇండియా 

యయూనియకాలొో ఆంగ్ల భావ నలె హై దావొదులో ఉర్దు *భామ పారకులను 

ఉత జితులను జేసి, ఆం|ధమవో రాష్ట కర్గాటక వాజృ్మయములందు చెప్పదగిన 

(29) 
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పరిణామాలను కలు జేయలేక పోయినది, కావున వా దావాదు రాష్ట్ర 
రా యు 

ములో ఆంధ భాషా వీశాసము పూర్వువాజ్బయ పఠనము మీదనే యెక్కువ 

అధార పడవలసి వచ్చినది.  భావకవిత్వపు వెల్లువ మనియు నవలారచన 

వ్యాసంగ (ప వాహము "తెలంగాణ చే, తమున తక్కువగా పొంగిపొరలినట్లు 
(wn oa 

కనషడుచున్నది. పా చొబాదుల్ ఆధునికాం|ధ వాజ్మయ వికాసము 

ముఖ్యముగా నాలుగు మార్తముల జరిగినట్లు నృషము కాగలదు. ఒకటి 
గ య లు 

చరిత పరిశోధన, రెండవది పెజ్జన వాజ్మయ నిర్యాణము, మూడవది 

కథానికా రచన, నాలుగవది (ప్రభుత్వమునకు _౯జలకు మధ్య జరిగిన నంఘల 

ణే _పేరిత మైన కవితా రచన. 

శెలంగాణమున ఆంధభాషా వి కాసమునకు తోడ్చడిన సంస్థా నాధశ్వ 

రులను ఈ సంద ర్భమున (సళంసింపవలసి యున్నది. పభుత్వ విధానము 

ప స ప వ నున్న సందర న వ [' జల భాషల అభివృద్దికి | తికూలముగా నున్న సందర్భము నిజామునకు 

సొమంతు ల యున్న స్పటికిని గద్వాల, అమరచింత మొదల న సంసా నాధీిశ్వా 
ర్త యాం “వై. 

రులు తెలుగు కవులను ఆదగించి,పోపించినారు,. ఆధునిక యుగ నిర్మాత లై న 

Uy తిరుపతి వేంకట కవుల వంటివారు తమ సారస్వత జై |తయా[శల 

సంద ర్భమున యా సంస్థానాలకు అరుగుదెంచి సన్మానములను ఏ 0దినటు 
(nN 

నానారాజ సందర్శనవు 'ఇలువుచున్నది. ఈ సంస్తానాలు మినుకు మినుకు 

మని తెలుగు భాపాదివములు వెలుగుచున్న | సమీదలలో కొంత చమురు 

పోసి, ఆరిపోకుండునటు కాపొడిన గొరవము సంపాదించుకొనినవి. 

హా|చాబాదు రాష్ట)మున ఆం|ధ సారస్వత వికాసానికి వెలుగుగల 

గారిని జూపిన విజ్ఞాని, ధన్యజీవి స్వయ (క్ర) కొమళజ్లాజు వేంకటలవ్మణ 

రావు. లక్ముణ రావుగారు మహారాష్ట్రా "దేశమున విద్యాళ్యాసము చెసి, మహా 

ఆన «md జ గ రాష్ట్ర భాషల్ొ (పాపీణ్యము గడించి, అక్కడ జరుగుచున్న వాజ్మయ 

కృషిని అవగావాన చేసికొనిన ఆంగ విద్యాధికులు. లక్షుణరావుగారు 

హైదరాబాదులోని ప్రత్యక పరిస్టితుంను పరిశీలించి, వాజ్మయ వికాసానికి 

మూడు ముఖ్య మైన మార్గ ములను జూపించిశారు. ఒకటి గం థాల యోద్య 

మము, ఊరూర (౧౦ థాలయాలను స్థాపించి నీర తరాన్యత అజ్ఞాన ములందు 
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నునిగియున్న |పజలకు విజ్ఞానము ఓ నాదించి, మన సాహిత్యపు రుచులను 

్రజలకు తెలియ చేయవలసిన ఆవశ్యకతను (హించి. లవ్మణరావుగారు ఈ 

ఉద్యమానికి బలమెన పునాదులు వేసిరి. స్వయముగా పాదరాబాదులో 

కృష్ణ చేవరాయాం[ధభాపా నిలయము, వానుమకొండలో కాజరాజన కేం 6 ద 

భాషా నిలయములను స్థాపించిరి. తరువాత తెలంగాణాలో అనేక '“౦ఛాల 

యాలు అవతరించి సభలు మరియు సమా వేశాల ద్వారా మంచి చై తనము 

కలుగ జేసి అనేక యువ రచయితల భావనా శ క్రికి దోవాదము గావించి 
అమోఘమైన సేవ వేసినవి, చరిత, విజ్ఞానము లత్మణరావు గారు 

అభిమానించిన వాజ్మయ విశేషములు, ఈ శెండు మార్గముల రచనలు 

గావించవలనసిన ఆవశ్యక తను లత్మణరావుగారు ఆలంగాణ ఆ౦'ధులకు 

'ఇలియ జీసినారు. లక్షుణరావుగారి విజ్ఞానచం[దికా | గంథమండలికి వాదరా 

బిందు జన్ఫగ్థానము. చరిత ఒరికోధనమున వారి అనుచరులకు. ఏకలవం 

శిష్యులకు పాదరాబాదు అటప స్పునది. ఈ ముప్పది సంవత్సరాల శెలమున 
a 

పకటిత మైన | గంథజాలమును పరిశీలించినచో వానిమీద విజ్ఞానము మరయు 

చర తలయొ' గ్రా ్రబల |సభావము మనకు వెలడి కాగలదు. లక్ష్మణరావు 

గారివే స్థావిత మై, వారి యనంతరము చారి స్మార కార్థము లత్మణరాయ 

పరిశోధక మండలి యను నామకరణము పొందిన ఒరిళోధనానంస్థ ఆంధ్ర చేశ 

చరి తలో అజ్జూతమ.గా నున్న నత్యములను వె అడి చేయగల అనేక శాసనా 
Cy ౧౧ | 

లను వ్యయ సయానల కోర్చి, తిరిగి, పరిశీలించి, సేకరించి. పరళ ధించి, 

తెలంగాణ శాసనములను సంపుటముగా (పకొటించినది. ఇంకను ఈ మందలి 

వద్ద [(వకటించవలసీన శాననము లెన్నియో కలవు. ఇది ఆం|ధ దేశ మంత 

యును గర్వించిద గిన కృషి; ఆం|ధభాణా వికానమునకు అత్యం] ఉపషయు క్రి 

మెన సేవ 

విజ్ఞాన చం।|దికా గంథమండలియు త|త్పకటనలు అనేక ఇతర 

గంథ మాలల అవతరణకు కారణభూత మైనవి. గోలకొండ, కిన్నెర, దివ్య 

వాణీ నుకృతి [పొసాదము. మాతృభారతి, ఆం|ధ క్రీ), కాకతీయ, 

పూలతోట, వీరేళలింగకవి కంఠాభరణ కృషి |వచారిణి, శివధర్మ విజ్ఞాన 

(ప్రచారిణి, వేంకటేశ్వర. కావ్యమాల [గంథమాలలను ఈ సందర్భమున 
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“వెర్కైనవలసి యున్నది అణా, 'దేళోచారకి, ఆం|ధ కేసరి |గంథమాలలు 
టు 

కొది వెలలో (ప్రజలకు అవస మన విజానమును 6 నాదించు ఉతమ వచన 
(6 చలా fa యాం 

(గంథములను (పకటించినవి. నాధిన నమితి ఆం గ్ విద్యా భూషితులె న 

యువకులు స్థాపించి నిర్వహించు సంస్థ, ఇందులో క కథకులు అధిక సంఖ్యా 

రులు, ఈ సమితి తెలంగాణా రచయితల ఖండ కావ్యములను, కథానికలను 

విరివిగా | పకటించి (పళంశ నీయముగా భాషాేవ "జేయుచున్న ది."యువకులు 

నిర్వహించుచున్న మరొక నంస్థ యగు “సాహితీ మేఖలి యొక్క ఆళయమ) 

కపితార చన, కావ్య ప్రచారము ఇందులో కవులు అధిక సంఖ్యాకులు; 

నూతన ఖా వాలతోపొటు లూ కవులు (వబంధపక్వుతతో కూడిన ఆలిని 

అలవరచు కొనినారు. ఈ 'యెడ్డ*ణములో పొదిగిన రత్నములు కొన్ని 

నిజముగా సానలుదిరియున్న వి. ఈ దశాబ్దములో నే అవతరించాన ఆంధ 

చం| దిశా గంథమాల, మరియు విజ్ఞానవర్ణ ని ప పరిషత్తులు సరిగా విజ్ఞాన 

చం[దికా | గంథమండలి ఆశయాలతో నే కృషివేయుచు.. వివిధ విజ్ఞాన శాఖ 

అకు సంబంధించిన మంచి (గంథములను పక టేంచుచున్న వి. అభ్యుదయ 

యువకవులు సార ధ్యము వహించుచున్న తెలంగాణ రచయితల సంఘము 

చేయుచున్న కృపి. గూడ ఈ సందర్భమున పె స్తుతించ దగియున్నది, 

భాషా వీకాసమునకు వ్యతికల చ్యాారా జరగిన కృషిని [వత్యకముగా 

పర్కొనవలసియున్న ది. ఇండియా యూనియన్ లోని | తీకల కున్న 

స్వాతం[త్యముల్ నూరవథాగ మైనను హౌదరాబాదు స్మ తికల కు లేకపోవుట 

జగ|త్పసిద్ద మైన సత్యము, పా దాజాదులొ ని రచయితలకు తగినంత (మదా 

రము కలుగకపోపుటకును, ఇత రాం ధ చేశర చయితలతో వారకి పరిచయము 

కలుగక పోవుటకును, స్మతిశా స్వాతం త్యము లేకపోవుట యొక ముఖ్య 

కారణమని చెప్పవచ్చును. అయినప్పటికిని తీ ప (పతిబంధ కాలను అధిగమించి 

కొంత కాలమైనను సేవ జేసిన హొ తికలు కొన్ని కలవు, వీని పూ ర్వనంపుటాలను 

వరిశిలించినచో కథకులకు, కవులకు. వ్యాసక్ర ర్హలకు నిమర్థకులకు. వరికోధ 

క రులకు, నాటికా రచయితలకు, [పో శ్యావహాము నిచ్చి, యీ వి|కికలు భా 

వికానమునకు తోడ్చడినట్లు విశదమ) కాగలదు. ఈ వ్యతికల కృషి ఫలి ర 

ముగా ఉన్నతవిద్య నభ్యసించిన యువకులు నూతనరీతుల ఛాపాసేవకు బద 
విల 
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నారు. గోలుకొండ, తెనుగు ఏ|తిక, నీలగిరి, నుజాత, 

, సాకార, ఆం| ధాభ్యుద యము మొదలెన ప తికలలో 

(పకటిత మైన వాజ్బయము పాదరాబాదులో జరిగిన భాషా వికాసమునకు 

మంచి నిదర్శనము). ఈ కాలమున ఆం గ భాబా పనిచయముతోపాటు ఆంధ 

భాపలో పావీణ్యము సంపాదించిన యువకులు ముందంజవేసి కథలు, 

"గేయాలు, వ్యాసాలు మొద లై నవి వ్యావవోరిక భాషలో రచింపసాగిరి, 

మా (ాబాదు పోలీసు నాజీళ క్రుల నగ్ననృత్యము,రజాకా (ర్ల రాక్షస కృత 

ములు, నిజాము నిరంకుళ చర్యలు, పీనివెన తిరుగుబాటు యువకుల 

గేయాలలోను రచనలలోను శ క్రివంత మైన 3 లిలో వ్య _క్రీక రించుటజరిగినది. 

సజీవమైన భావల్ే కండగల కవిత్వ మీ సంఘర్షణ సాహిత్యమున సమృద్ది గా 

అవతగించినది. ఈ రచనల సమీతకొర కొక (పత్యేక వ జ్యసమే | వాయవలసి 

యున్నది. ఇందుతోపాటు ఆంధ సారస్వత పరిషత్తు తెలంగాణము నందంత 

టను శాఖోవశాఖలతో వి సరించి, వయోజనులకు రాతి పాఠశాలలను 

నిర్వహించి, పరీక్షలను నిర్వహించి, మన భాషలోని మంచి పు సకనులను 

[వజూ సామాన్యము పఠింప జీని, స్వయముగా (వజలకు అవసర మైన విజ్ఞాన 

కదములగు ఉత్తమ (గ౦థధములను 1 సకటించి, చేళమ.లో ఒక మంచి 
సాహిత్య వాతావరణము కలుగ ఉసి రచనాశ _కికి నర్యవిధముల దోవాద 
మొసగుచున్న ది. 

ఈ విధముగా వా చాబాదులో రచనావ్యానంగము, ఆంధభాషా 

వికాసము ఒక విశిష్టమైన ఫక్కిని జరిగినది. పరిశోధన, విజ్ఞానము, కథానిక, 
నంఘర్హణ యుగమునకు సంబంధించిన అభ్యుదయ కవిత్వము, తలంగాణ 

చచనలలో పథాన స్థానము నా|కమంచు చున్నవి. ఆం| ధభావకు. ఆంధ 

సంస్కృతికి కృతిమ మైన సరివాద్దులు పొలిమేరలు కల్పించుటకు వీలులేదు. 
అట్టి పయశ్నాలు నెరవేరగల అవకాశాల) అవతరించినవి. సమ్మ గాంధ 

దృక్పథమ'తో సాహిత్య కృషి జరుగవలసి యున్నది. అట్లు జరుగుచున్న డి 

కూడ. కృషమూ గోచావర్ తుంగభ దలు సకలాం|ధథులకు సమపి స్వత్వము. 

నన్నయ, తిక్కన, పోతన మొదలగు మహాకవులు వివిధ | పొంశాలలో అవత 
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రెంచి ఆం|ధ భాషను ఆరాధించి నప్పటికిని ఆం|ధిజాతి కంతకును వారు సమా 

నముగా గారవపాొ[తులే యున్నారు. వారి కృపి. సకల | పొంతము లందలి 

ఆం| ధభాష "యొక్క అభ్యుదయమునకు మార్గదర్శక మైనది. ఈనాడు కలం 

గాణము, రాయలసీమ, సర్కారు జిల్లాలలో జరిగిన నాహిత్యకృమిని అంద 

రము కలిసి సమీశించుకొని ముందుకు అడుగు వేయవలసి యున్నది. 

_ఆం ధప్మతిక 

విజయ సంవత్సరాది సంచిక, (1958-50) 

సంచిక. 44. 



కీ మల్లవరపు విశ్వళ్యర రావు 

“వచనంలాంటి పద్యా లేమిటి” అని ముందచే విరుసా రని నాకు 

శెలును. అటువంటివి లేకపోలే దని రుజువుపరిచేందుకు నేటి కాలపు కవీశ్వరు 

లలో వయోవృద్దు లైవ (శ్రీ) వేంకట పార్వకిశ్వరుల పద్యం ఒకటి ఉదావా 
చీ 6 లు 

రిపాను, చూడండి. వీరు *కవిరాజవాంసో లనీ, “మధుర కవు” లనీ బిరుదు 

నహించినవారు. అయినా యిది వారే [బాశారు సుమండీ ! 

“రజనియా-నేజేయు (్రార్హ నను అడ చెపిం బెట్ట వెడరిపోయినది; 

ది; కళికలా_సదమల కాంతుల దొరోగి, వెల్ల ము; ముతో గనబడు 

చున్నవి; [| 

మందిర మన్ననో_చెన్ను. దొరగి చిన్నవోయిన వగను దోచు 

చున్నది; 

చూడ, నాకన్నులలోనె బళ్ళున తెల్ల వారి పోయినది ; 

నీవు దరిసెన మ్మీయకే నేడు తలగిపోయితివి గచా | 

తలుపులు తీసిన వటులే నీరర్గ్లళంబు లె, యుండ ని, మ్మైన నేమి? 

కనులు మూసి, నిను మదిలో. గాంతును [ప్రభు 1” 

చున ఉదావారి. చినది సీసవ సవద్యం, ఇదె శుద్ద వచనంలా ఉంది. గణవిభ 

జన చేసి చూ సే ఛందో లక్షణాలు నిరుషంగా ఉంటాయి. ఇది వచనంలాంటి 
— డు 

పద్యం. ఆఇలాంటివీ ఆ కుండా కేవలం “వచన పద్య మని ఇంకొకటి కూడా 

వుంది. అది ఒకటి ఉదాహారిసాను చూడండి. 

“నాకు విచి|తం బగు భావాలు కలవు. 

నా కన్నులందున “బలిసో-పులు మయి కాస్కోపు లున్నవి. 
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నాయీ వచనపవద్య్యా లనే దుడ్డుక|రలో పద్యాల నడుముల్ 

విరగ దంతాను. 

చిన్నయసూ6 బాలవ్యాకర ణాన్ని చాల దండిసాను ; 

ఇం గషుభాబా భాండారంలొ' నించి బందిపోటుం జేసి కావలి*న 

మాటల్ను దోసాను. 

నా యిషం వచ్చినట్లు చేస్తాను 
ళు aa ణి 

అనుసరిస్తాను నపీన పం థా...” 

ఇది “పళాఖభి" అనే ఒక యువకవి (వాసిన “ఫిడేలు రాగాలు" అనే 

పు నకంలోని మొదటి పద్యం. ఇది ఇందాకటి ఉదావారణలాగ సీస ద్యం 

రాదు; మరి ఏ ఇతర ఛందన్సుకీ లొంగదు. ఇది శుద్ద వచనం; అయినా కది 

ఒక పద్యం. రచయిత దినిని “వచన సద్యంి” అని పిలుచుకున్నాడుగదా : ఈ 

కవి ఇల్లాంటి పద్యాలతో ఒక పున్తకమంతా (వాసి (ప్రకటించాడు. ఈ 

రచనలను ఆధునిక కవులు నవీన వె చ్నితితో కూడిన శావ్యసంపుటిగా ఆమో 

దించి వున్నారు. వచన రచయితలు ఈ ఫిడేలు రాగాలి ను వచన సాహి 

త్యంగా స్వీకరిస్తున్నామని చేయి వాసిలేదు. కవులే వీటిని తమ సొరుగులోకి 

సీసుకున్నారు, అంభేత ఇవి కూడా పద్యాలే అని |ధువపడింది. ఇవి వచనం 

లాంటి పద్యాలే కాకుండా కేవలం వచన పద్యాలే అని కూడా అంగీకరించక 

తప్పదు. 

దీనిని బటి ఛందోబద్ధ మైన మచ్య్యాలు వచనంల
ా వాయాలంశే[ వాయ 

A) 
ర 

వచ్చుననీ, ఛందో బద్దం కాని శుద్ద వచన పద్యాలు అనేవి కూడా ఉన్నాయనీ 

ఇందాకటి శ) వేంకట పార్య్వతీశ్వరుల సీసఒద్యంలో ఛందో లవణ 

పం గాని, రచనా సౌలభ్యలో పం గాని ఉందని అనడానికివీలులేదు. వారి 

పద్యం చేత కాని కుంటి నడక పద్యంకాదు. ఛందోలతుణాలన్ని చేతికింద 

బంట్లుగా లొంగ తీసుకున్న సిద్దహ స్తం అక్కడ గోచరిస్తూన ఉంది. గా 

నారు తమ ఇతర కావ్యాలలో లయానిత్వ మెస |శావ్య సీసాలు. విరచించి 
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నట్లు “ము వేరుగా చె ప్రస నరములళేదు. అయినె ఒక సందర్భంలో వచనం 

లాగు ఛందన్నుకు నడిపించడం ఒకానోక విశిష్ట కొశళలంగా, అపూర్వా 

వె చికిగా వారికి ఉపకరించింది. దేవునితో భ కుడు ముఖభాముజ్ని మాట్లాడు 
డా యా — లాగా 

తున్న నంత్భ వీ పొందే నిమి తం వారు ఈ వచన శె లి అవలంబించారు. 

అంచు కవిభావం యొక్క అభివ్య క్షతకు కవి వచనాన్ని అనుకరించడం వ Cc 

కూడా ఒక వై చితిని సాధించగలడని తెలును ౦ది. ఛందన్సు యొక్క. 

సహజమని సశకను అనుసకెంచడం ఏ రీతిగా ఒ కాళల్యాన్ని తెలుపుతుందో 

అలాగ” వచన Ms అనుకరించడం కూడా కవిత్వ రచనకి ఒక 

అలంకారంగా ఉక్ వన్సుంద ని రుజువపుతున్నదది. 

కవి తన భావాలను వ్య రం చేసే భావ కొన్ని కొలతలకి లోబడి కే 

గ A? అవత గ్త్ జ ది ద్ అది చంది బద్దం అ అవుతోంది. ఆ కొలనల యొక్క ద్దతులు ఒక్ ర్క 

ఛందన స్సులో ఒకొక్క రూన ౦లో నిరవడిపోయి ఉంటాయి. ఒక్ కాకా 
థి 

% 0 
= వ శ. ఛందస్సు ఒకొక్క నుగ్గులాంటి అ లిక. (శ్రీ) వంకట పార్వతీళ్వరుల 

al 

సీస పద్యంలో ఆ అ లికను తెంచి వేయకుండా స వచనాన్ని అనుకరించారు. 
గా 

ల 

% రాధభిగారి వచన ద్యంలోని అలిక స్థిరపడిపోయింది కాకుండా, న్వతం 

తంగా, ఏ వాక్యంలో ఏ ఏ కొంత అవసర మెకే డ్ ది  యోగించుకుంటూ 

నడిచింది, అందున ల వారి రచనలో అ లిక అసము ఉన్నదా లేదా లనే 

అనుమానం కూడా కలుగుతుంది, అలవాచు శే, అందులోనూ కొన్ని 

గమనాలూ, కొన్ని శ కాలం కారాలూ, అర్థాలం కారాలూ, కూడా మన 

కాళ్ళకు బందం వేసి నిల ఇెట్ట క విత్వభాషలో మాట్లాడుతాయి. 

“మరీనా అనే పళాఖిగారి వచనపద్యంలో చివరిభాగం వరీకీలిచాం. 
a) 

మ్మదాను సమ్ముదతీరాన చీకటిపడిన రర్వాత నడిచే అవినీతిపరుల చర్యలను 
వ్వన్తూ (వాసీన ఆ వచన పద్యంలో పాదాలలో వుండే నడకలు గమనించండి 

“రంగుల నలునులు గల న ల తారులాగా 
అన) 

“రకింగ సె కగునరికి” 

“శరీరాన్ని సవారి కిచ్చే జవ రాళ్ళు 
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ఆంగ ఇండియన్ అభాగినులు"” 

“అటూ యిటూ తటపటాయించుచున్న మర్యాదస్తుల మంద 

ళో (పకటించు చున్నవి తరంగాలు” 

అన్నన్వుడు మొదటి సంయు కాతరంలోని రకారమూ, తరంగాలు 
లోని రకారమూ ఒక యతి కాని యతిని కల్పించు కుంటున్నాయి, బి? రగా 
Pp న క స ర్ న్ r ద ఇ , భళి 

తమ యసమ్మతిని అన్న ఎడు అగ యమకం బ్రాం గాలి పడుస్తూంది” 
అని లీలగా తేల్చి వేయడంలో జాలిపుట్టించె గుణం ఉంది. 

“రగులుతున్నవి గగనంలోన.... 

భువి గార్చిన కన్నీటి చుక్కల్లాగ .... 

తారకలు 

ఇందులో “గి కారాల ఆవృ లి జాలినీ, *ర' కారంతో | పారంభ మై 

అంత్యపదంలొ తిరిగి దూరంగా సరుష మెన “ర” ఆకారం వెయ్యడం వల 

కత్తి నూరినట్లు ధ్వనించి *క* కారాల చేరికవల్ల బీభత్స ఠసోళ్చాదకంగా 
—0 ౧7 

సరిణమి స్తున్నది. 

“కానీ మనుజుని మనస్సులో 

రేగు తున్న వి రకరకాల కోరికలు” 

ఈ తుది వాక్యంలో “ని కారాల తం|తీ నిన్యనం వల్ల నిస్పృహ 

జనించి, “రకరకాల కోరికలు" అన్న చివరి భాగంలో మూడు |వాస్వాక 

రాల వెంబడినే ఒక దిఃరాకరం, మరొక దీరాతరం వంబడినే మూడు 
ఇం 

|వాస్వాతరాలూ సెర్చి తచాషరా ఉచ్చా్టన నిశ్వానాల సాద్భష్యం చెకూర్చి 

నిజంగా నిట్టూర్పుతో పద్యం ముగించాడు కవి. ఇక్కడ తన నిస్సృవోపూర్వ 

మైన నిట్టూర్చును న చెప్పిన ఆక్షురాల రోంగవల్లి కలో చిత్రించి, చదివే 

వాగు కూడా శెలియకుండా'ే కవీత్వ భావానికి అనువుగా నిట్టూర్పు విడిచే 

లాగ వేశాడు, ఇది ఛందన్ను కాకపోవచ్చు గాని, ఒక విశిష్ట మైన రచనా 

వైచితి అని మాతం అంగీకరించక తప్పదు. 
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ముటమొదట మన ముదాహారించిన శ) వేంకట పార్వతీశ్వర కవుల 
ర 

సవ పద్యం తన ఛందస్సు యొక్క సం కళ్ళు దాచుకొని, స్వత౦ త్యాన్ని 

నటించింది. యువకవి అయిన పఠాఖిగారి వచన పద్యం కవలం స్వతం|తంగా 

పుట్టి అడుగడు ఏనా అవసర మెన యుగులు మాతం చెటుకుంటూ, కవి 
౮ ౬. గ కి 

తానుభవం మనస్సుకు చెప్పిన గమనాన్ని న్వతన్నీద్దంగా కాగితం మిద 

"పెటింది. అయితే పశాఖిగారి పద్యంలో గమనపు సొగసులు తోనుకువచ్చి 

సగరషంగా కనిపించవు. అడకువగానూ, అమాయకం గానూ తమ పని తాము 

వేసి ఊరుకుంటాయి. 

కాని వచన సద్య్యాలు (వాసిన యువకులంతా ఇల్లా మర్యాద గా 

ఊరుకునే వారు కాదు. “నయాగరా అనే ఒక ఫు సకంలో రామదాసు 

అనే యువకవి వచన పద్యాన్ని నయాగరా జలపాతంలా నడిపించాడు. 
ఈ సద్యం నడక మా తాబద్ద ఛందస్సులకు దగర దగగరగా పోతూ పోతూ 

లు గ గ 

వెంట వెంటనే విడిపోయి స్వతం|త మాశ్లాన్ని సర్పంలా పరుగిడుతుంది. 
గొ 

“చర్మితలో తిరిగిన మరణపు 

తిరగటో 
గా 

బియ్యపు గింజలా 
లా 

నలిగి నలిగి 

మండిన గుంఇలో 

కండలు ఎ(రని జండా ల 

ఎగిరిన వీ రోజున | 

జాడుగ బండికి కటిన ఎదుల 
లి డ్ 

మెడ సళుడ 
లి 

గంటల గణగణలో 

నినదించిన కంశాళే 
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నీస్సుల రణ ళంఖా లె 

పగిలిన బీ రోజున 

ణః ఖః %* J 

జగత్తు ఒక సోల్లెర్ అడు 

క దనానికి 

కదలిం ది రోజున 1 

ఇలా పోయి పోయి ఇంకా ఎమంటాడు కవి: 
(NN 

“టర లో అట్రడుగున 
బగా ) 

సోషిలి న దీనులార : 
ఛా 

మరచ [కం తిప్పి తిప్పి 

అరిగిన కేతులార | 

ర్స్ ఘర జలం అఖండ గేదావరిగా 

పొంగిం దీ రోజున ! 

వరో గమించిన మీరే 

తిరో గమించిన బెర్లి ౯ ! 

భవిష్య త్ల మిమ్మల్నే 

స్వయంవరం వేస్తున్నది ! 

మీ మెళ్ళో పూలమాల వేస్తున్నది | 

మీ కళ ర్యా ణానికి రణ ధనుస్సు 

విరిగిం దీ రోజున :” 

జర్మని రణ ధనుస్సు విరిగి రష్యాను విజయలత్మీ వరించిన ముహూ 

రాన్ని కవి ఇంత ఆవేళ వూరితంగా ఈ వచన పద్యంలో వర్ణింప గలిగాడు. 



విశ్యంలొ కొ త తులు-వ చనములాంటేి పద్యాలు 486! 

శివ ధనుస్సు విగొచి fy ముడు సతాకశా్యరణానికి సిద్దుడెనప్పుడు వాల్మీకి 

కూడా రామాయణంలో ఇంత ఆవేశం చూపాడో లేదో: ఈ రచన 

స్వతం|తంగా కాకుండా "కేవలం మా తాబద్ద'మె నడి నే శ). శ). గారి 

కొన్ని "సయాలలాగా ఒకే కొలతని వేంతాడులా నడిచేవి. ఇందులో పాదాలు 

అసమాన మెనవిగా ఉండడం వల విసిగించవలనసినంత విసిగించకుండా నడవ 

గలిగా యనుకుంటాను. అయితే, ఈ పద్యంలో కవిని ఉ;ది కం చేసిన ఆశా 

భావం భారత దేశ వానులకు నమశకాలికంగా వా న్రవికానుభవం కాకపోవటం 

వల్ల రచనా విధానంలోని ఆర్భాటం అతిశయో క్తి గా గోచరిస్తుంది. 
త్ 

వచన సచ్యాలలో కరుణారసనం ఎంతటి తన్నయత్వాన్ని జనింఒప జేయ 

గలదో చూసేందుకు తిలక్ అనే మదొోక యువకవి (వాస్న “ముసలి వాడు” 

అనే పద్యంలో భాగం ఉదాహా 3సాను, 

“కనుగూడులు న ల్లనయి 

చెను (_మోడులు చ ల్లనయి 

కీరు కీలున జాధగా 

నాడి నాడులు లాగగా 

చలిగాలి చూరిలో కనరినటు 

చలి చీమ మట్టిలో దొలిచినటు 

వచ్చినది. మూగినది. ముసీ5నది 

ముసలితనము 

ముసలి వాణ్ణి, నాయనలారా, 

ముసలిజాణి. 
గ 

వె కప్పు వంగికడు 

బాడిల్లువ లె నీలిచి 

వీధిపోయే వింత వింతల 

చూసి, రోసి, 

(బతుకొక్కు ఆరిన వత్తి కొడిలా తలచి, 

మీధ్యలా కలచి 
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గతించిన జితించిన 

| బతుకులో నికి 

చూసి, రోసి, “ 

|దితుకొ "క్కు ఆరిన వ తికొడిలా తలచి, 

మిధ కాలా కలచి 

చపెదఐి సందుల వెగటు నవ్వును బగ బట్టి 

కర నానుకు సాగిపోయి 

ఎముకల గూడుని 

ముసలి వాణి, నాయనలారా! 

ముసలి వాడి. 

ఒకనాడు నే [పొఖుసర్ని 

సామ్య వాదిని 

(గంథక ర్తసి 

అప్పుడు భవీమ్యత్తు రంగు రంగుల వల 

ఈనాడు గుండెలలో మెదిలే పీడకల, 

నేడు కనుల సందుల నిరాళ, 

మకిమగసి? సాగిపోయే 

ముసలి బు, నాయనలారా |; 
గ్ 

ముసలి వారో, 
to 

ఇలా ఈ దం సోలుశూ, తూలుతూ, శకాలు తడబడుతూ కర 
cr 

పుచ్చుకు తొ|టుపాటుతో నడిచే మునలివాని లాగ సాగిసాగి_ 

“చివరకు, చివరకు, అక్కడికే, అక్కడికే, 

అది జీవిత వరమ సత్యం, 

అది నాగరికత గమ్యస్థానం, 
య 

అది చరి[తల నారాంళం౦, 

అక్కడ చీకటిలో తరుగనీ చీకటి 

దట్టపు చీకటి. నుడి తిరిగ చీకటి 

పాములు బునకొ ళు చీకటి 
లు 



క విర్వంలో క ఈ రీతులు-వచశినవములాం టి వద్యాలు 4683 
వాయ 

అక్కడికే అక్కడ కే వెళ్ళబోయే 

ముసలి వాణి, నాయనలారా. 

ముసలి వాణి 1” 
ధ్ 

అని ముగునుంది. 

ఇంతవరకు వచనం లాంటి పద్యాలు, వచన పద్యాలు కూడా ఆధునిక 

ఆం|ధ సాహిత్యరంగంలో ఉన్నాయని రూఢి చేశాం కనుక, అట్టి ట్ సాహిత్యం 
| 

యొక్క సార్దకత, పుట్టుపూర్వో త్తరాలూ, వాటివాటి న్వశావం మొదలె న 
యు 

విషయాలను గువంచిన “సమాలోచన కు వంగా చేయడం అవసర 
౧౧౫ --2 

తన రచనకి “వచన పద్యం” అని నామభయం చెసుకున్న పళాభికవి 

తన మొదటి ఒద్యంలోనే “ఇం గ్రీషు భామోభాండిరంలో బందిపోటు” 

వెసాన 5 చెపులున్నాడు. స క ప  చనకి చేస్తానని చాటి చెబ్బుణన్నాడు. దీనిని బట్టి ఈ రీతి న్వతం[త పద్య రచన 

ఆంగ సాహిత్య |పిభావం ము*లకంద మై ఉంటుందని మనం ఊపిాం చుకోవ 

డంలో పొరపాటు ఉండదు. 

ఆంగ సాహిత్యంలో “నవ్యరితులు” అనే గ్రంథంలో" శ) అమీయ 

చ|కవ_క్టిగారు నేటి కాలపు ఆంగ సొ హిత్యంల్ “cree Verse” —©vంoణి 

స్వశం[త చృందం చాలా విరివిగా పయాగంలో వుందని చెపుతున్నారు. 

ఆం గంలో ఊ విధానానికి _వౌతిపదిక మిల్టన్, షక్ స్పియర్లు (వాసిన 

Blank Verse లోనూ,అంతకు పూర్వపు Anglo- Saxon సాహిత్యంలో నూ 

కూడా కనిపిస్తాయని అచ్చటి విమర్శకులు చెపుతున్నారట 

బక ఆంగ్సా విమర్శ _గంథంలో ఆధునికుల స్వతం[త గమనాలను 

గురంచి వివరిన్తూ ఇలా అన్నారు: “నీరసించిన కవిత్వ రచనా విధానాలకి 

చేతిక[ర తీసేసి తిరిగి న్వతం|త గమనం అలవరచి పునరుజ్జీవనం కలిగించ 

డానికి ఈ విధ మైన ఆధునిక రచనావద్ధ తి ఉపకరిస్తుంది. 

రెమ్, మీటర్. ముదలె న ఛందో నియమాలు సాధారణంగా 

ని రీవమయిన కవిఆా సన్ని విలబెళశుందుకు ఉపక గిసాయన్న మాట నిజమే 
లు ల లారి 
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అయినా, ఏ నియమమూ లేకుండా ఉత్త ఖావో దేకంతో రిండిన రచన 

స్వతంత రచన అయినా, అ స్వశం|త రచన అయినా సరే. ముంచి రచన 

కాజాలదు. న్యతం [త పద్యాలను పరిశీలించి చూ సె వాటి గమన సౌందర్య 

ఛందోలత్షణాలను శేవలం తిరస్కరించడం మీద అధారవడదను, ఛందస్సు 

లకు మూలకం౦ద మెన నూ| కాలలో వినూతన నమెన (ఇనా సారాలనుఎ సమ్మేళనం 

చెయడం వల ఏర్పడుతుందని తెలుస్సుందె, 

కవీశ్వంలో ఈ మార్చు ఆఅధునికత్వాానికీ ఒక చివ్నాంగా ఏర్చొడి 

పోతోంది. ఆంగ కవిత్వంలో "నేటి కాలపు రచయితలు ఛందము) లు బాగా 

నడుూగల వానరై నా గాని ఇలాంటి న్వతం|త చృందోరచన నద్యాసాధార 

ణంగా సాగిస్తున్నారు. మన తెలుగు కవిత్వంలో కూడా, ముఎఖ్య్టం గా 1930 

సంవత్సరం తర్వాత గమని E ఇట్టి స్వశం త రచన "ఈరాసుుతానుఎ పరివాటి 
య 

అయిపోయింది. త వ్వాళ యువకవులూ; నవకవులూ చాలా మత్తీం కం ఈ గీతి 

వ త కవులలో మన వూర వు ఛందస్సులు 
ఎది 

చన వళ §ల సృష్టిన్మ రస [కొత్త 

తరుచుగా (వా -సేనారు తక్కువ. 

సాహితీ సమితి తొలిరోజులలో వృ తాలు, గీతాలు బాగా (యోగం 

వాగు. మిగతా తెలుగు ఛందన్సులు వింవిగా వినియోగించుకాగ లెదు. అంతే 

కాక అనేక విధాలైన 7యాలు అంకు మూ తాబద్ద మైన చం డాలు సృష్టిం 

చారు. ఛందోరహితంగా (వాయాలని ఆ రోజులలో కుతూా మాలంలెదు, 

తరువాతి తరం కవులు గణబద్ద మైన ఛంచాలని వాడడం ఈ గీంచారు. 

మా తాబద్ద మైన నడక లలో శేవలం క్రమబద్దతిని (వాయడం యూని, ఆ 

నడకలలో అనేక పిధములె న తారుమారులు కూడిక తీసివశ లవా కల్పించు 

కున్నాను. భావో దేకం యొక్క అవసరాన్ని బట్టి నెమ్మదిగా నడవదం 

వేగంగా నడపడం గాని ఒక నడక చేయవలనిన ౫ని అయిపోౌగూనే మరిక 

గమనం ఎత్తుకోవడం, అందువల పద్యం పూర్తి అయేసరికి అనేక మాగా 

ఛంచాల బాయలు తోపవించడం గాని, ఇల్లాంటి కిటుకులు చాలా  రళ+లవీ 

తమ రచనలలో (ైతిబింబింప జేనూ వచ్చారు. ఇంతఠకన్యాా. ముఖ్య మైన 
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అంశం పఏమిటంశు, వీరి భాషయొక్క నుడికారం మాట్లాడుకొనే భాష 

యొక్క నుడికారానికి ఉచ్చారణకి, చేరికగా ఉండటం. ఈ మార్చులన్నీ 

తెలిసీ తెలియకుండానూ కూడా యువకవుల రచనలలో దోో్యోత క మౌతు 

న్నాయి, ఏ గమనమూ లేని వచన రచనగా దీనిని పరిగణించేందుకు వీలు 

లేదు. ఇందులో ఇం|దధనుస్సులాగా అనేకరంగులు అనేక గమనాలు, 

అనేక అలంకారాలు, అనేక ఆలో చనలు, లోతు, వై శాల్యం, ఉ|చేకం మొద 

లన గుణాలన్నీ ర నిపినాయి. 

ఆంగ్ల కవిత్వంలో ఈ మార్పులను సమర్శినూ విమర్శకులు ఇలా 

అన్నారు; సాంఘిక జీవితం యొక్క గమనం మారి, పరిసర పరిస్థితులు అనుకోని 

విధంగా వేగంగా మారిపోతూ ఉన్నప్పుడు మన అభివ్య క్తతకు ఆధార మైన 

భాషలోను, రచనా విఛానంలోను కూడా నూతనమైన పరివర్వ్నన కలుగు 

తుంది.” 

ఆధునిక యుగంలో సావాసం (పథానగుణం, మనం మార్పులకి వశం 

అవుతూ ఉన్నాం. మన మార్పులని అభిలషించి, ఆహ్వానిస్తూ కూడా ఉన్నాం, 

ఒక [కొ త్త విషయం తెలియగాన ఒకసారి విశ్వానం వొదిలి పెడుతున్నాం. 

(కొత్త పరిసరాలూ, [కొ త్త అనుభవాలూ ఏర్పడగానే పాతమాటలూ, పాత 

ఛందాలూ, వాటిని వ్యక్ష పరచటానికి చాలనట్లు తెలునుకుంటాము. సంఘ 

జీవితంలో 'కొత్త నిర్మాణ విధానం అన్వేషించి, వాటి (పయోజనాలని 

[ప్రయోగం ద్వారా రుజువు చేస్తున్నారు. 

పతన మైన ఆంధ సాహిత్యాఖిరు చిని అదర్శ పాయం చేయాలని 

ఆధునికులలో మొదటి తరంలోని కవులు [పయత్నించి అభిరుచినీ, అనుథూతినీ 

ఒక న్వస్న లోకంలోకి తీసుకుపోయారు. ఆంగ్ల సాహిత్యంలోనూ మొదటి 

_ప్రపంచయుర్హానికి (క్రితం ఇలాగే జరిగింది. అప్పటి కవుల ఆదర్శ పాయ 

మైన ఒక దంత హర్మ్యా గాన్ని కవితని బంధించారని నేటి ఆంగ్ల విమర్శ 

కులు వర్డ్ నారు, ఇప్పటి తెలుగు యువకవులు మన తొలిజాము స్వప్నాను 

ఖభూతిని భూతలానికి దింపాలని యత్ని స్తున్నారు. కవిత్వాన్ని గగనలో కంలో 

"కాకుండా వాస్తవమైన | పజాజీవితంలోనూ (పజల వాదయా వేశాలలోనూ 

(30) 
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నడివీధిలోనూ రాజకీయ సాంఘిక పరఠినరాలలోనూ దర్శించెందుకు (ప్రయత్ని 

స్తున్నాను. ఇప్పుడు (పజానీకం యొక్క జీవితం ఎక్కువ | వబుద్దమె మెం 
నా (రూ 

కువగా వుంది. బుద్ద జీవితం యొక్క మెలకువ లన్నీ కవిత్వ రచగలాి 

(] తిబింబించాలం శు మన కావ్య సాహిత్యంలో (పచారంలో ఉన్న అయిదారు 

ఛ ౦ద న్సులూ సగిపోవడంలేదు. ఎ గా అవి అతగడ మూలేదు, అందువల 
oa 

స్వతంత్రించి విషయభావాలకు అనుగుణమెన |కొత గమనాలు కని వెటుకు 
ద Un వా ఓ 

నవకవులు సంపూర్ణ వ్య కథకు మార్గాలు నిర్శించుకుంటున్నారు, 

ఇది సామాన్య| సజలకు కవిత్వాన్ని చెరువచేసే మార్ష మె కాకుండా 

నూతన ఛందోరీతుల సృష్టి కావడానికి గూడా ఈ సయశ్నాలన్నీ నవాక' 

రిస్తాయి, పతి నవకవీ వాసే వచనపధ్యంలోనూ కొన్ని కొన్ని నూతన 

ఛందో గమనాల యొక్క. బీజాలు ఇమిడి ఉన్నాయని నా నమ్మకం. ఈ 

నూతన ఛందస్సులకోనం జరిగె అజ్ఞాతాన్వేషణ ఆయా రతయితల రచనల 

లోనే |పతిబింబిన్తూ వుంది, శ్రీ పద్మ రాజుగారు “చీకటి”ని గురించి (వాసిన్స 

వచన పద్యంలో __ 

“జీవి జీవికీ వెనుకనున్న భావం 

రూపొందిన ఏకె కారావం 

ఆను ప్త ఛంద మే_ 

(వాయనీ పద్య మెంది 

నా జాగ్భతిలో”._అన్నారు, 

ఆ *(వాయని పచ్యాన్ని' వారు (ఎవాయడానికి పూనుకొనే టప్పటికి 

ఈ వచన పద్యం పుటింది, ఇది వారి కవివహృదయం యొక్క అభిన్య కృత 
ఠీ 

ఒక సోపానంగా ఉపళరించింది. 

తిలక్ అన్నాడు ఒక వచన పద్యంలో ___ 

“నా అతరాలు కన్నీటి జడులలో తడిసిన 

దయా పారావతాలు 



3లో ,కొ తరితులు _ వచపములాంటి వద్యాలు త్తీ డ్రి 0 | 

రూ [| 
కవర్ | 

నా అతరాలు | పజాశ కి వహించే 
nn — Cc 

విజయ ఐరావతాలు 

నా అకు రాలు వెన్నెలలో ఆడుకునే 

అంద మిన ఆడపిల లు 
a___ {Tt 

వీ వచన వచన "ద్యం అయినా, నీ అక్షరాల పొందికలో దయా 

కనా, విజయో త్చావాం, అందం నమ్మిళిత మైనా యనే ధీమాతో పలుకు 

డ్డ న్నా డ కవి, @) (శ్రీరంగం (శ్రీని వానరావుగారు “మవోకవి ఆళ్ళర్య 

అని ఒక వచో రచచవేళాగు, ఆ రచనలో ఇమిడిన ఖావవె చితి వలా, శరీ 
ఈ _ గా ౧5 

వచన పద్యం అని విలుస్తాను. ఆ రచనలో చివరని చారు నేను ఇంతవరకు 
ఇ జ ~~ అర్ న న భ్ ఇబ చివుచూన్న సమర్హనల నన్నిటినీ (క్ డీకరించి కవిత్వ భాషలో చెచ్చే? రు. 

చూడండి : “....ఛందన్సు (గాయ తి సాక్షిగా చెబుతున్నాను) ఎటు తిరిగి జే 
అకు జరుగుతుంది. విధానంలో వికా-౦, మాతలు మింగడం నాకు చేత 

కాదు. అలి కరంగవరి . అంఇలు మన సం కళ్ళు. అడ గవయ్యా. ఆరి కళాస్త్ర 
aa) ౧౧ mp 

పండతు కి పగషాతం పండి బద్దలవుతోంది. లావా ... దేవీ.... 

వెచితి వల్లా అది సద్భ్టంలాంటి వచనం అయిపోయింది. దానిని కూడా నేను 

అన్ని టిలో అందం వుంది. అర్దం వుంది. కావలసినన్ని ఉపమానాలకి 

అక్కర లేనన్ని ఉపమేయాలు, ఎక్కడోపోలిక దొరుకుతుంది, ఎక్కడో చేతులు 

కలుసనాయి, స్నేహం చేపడుతుంది, ఇం|ద నీల మణులను కరగించి ఎవరో 

సము దాన్ని నృష్టించారన్నా రే, ఆ మాట రుజువు చెయ్యగలవా ? కార్మిక 

ఘక్మ కఠోరజారతలో కడలికి రూపం కలిగిందని చేనంకేనా కోపం. అదో 

దృక్పథం. అదో చిత్తవృ తీ. ఆ స్తితిలో అన్నీ కమినావు, అన్నీ రుచిసాయి, 

దృకోో_ణం. 

స్వప్నాలను కోన్తున్నాడు శ స్త్రవె ద్యుడు....... లలో మేఘాలలో .... 

యలలో, లోయలలో ఉన్నవి ఉంటాయి, పోయినవి పోతాయి, నీ *ందుకు 

బాధ ? బా....ధి.... వా .... అబ్బా... బా... బా... బా... బా... బా౦....బా౦ 

“=. వా౦.... బాంబు!” 
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ఈ శ్రీ శీగారి వచనంలో నేటి [ప్రపంచంలోని (పనవ వేదన, నేటి కవిశా 
రీతులలోని | పసవ వేదన, ధ్వన్యనుకరణంతో సవో బాంబులా (బద్ద . యింది, 
ఈ వచనం వచనపద్య చమత్కా-రానికి ఒక అంచు, నూతన ఛందో నిర్మా 
తానికి ఒక (పాతిపదిక, నవ కవుల న్వతం|త స్వప్నా లకీ, స్వశం|త చ్చం చా 
లకీ జటిల మెన భాషలోచె ప్పే స్పష్ట మైన ఒక సమర్థన, 

పరఠాభిగారి “ఫి జేలురాగా*ల నే వచనపద్య సంపుటానికి (శశ్రిగారు 

(వాసిన పరిచయ వాక్యాలలో ఈ అభి పాయాలే మామూలు వచనంలో 

పిమర్శకుడుగా మాట్లాడుతూ చెప్పారు, ఆ ముక్కలతో ముగిసాను, “ఛంద 
స్సుల చండ శాసనానీకి కూడా కాలం వెళ్ళిపోయింది, కవి హృదయంలోని 

రాగాలావన ఎట్టి తీగలుగా సాగితె అదే గీతానికి ఆకారం నిర్ణయించాలి. 
లయ।గాహిలో వనంతవర్ణన, మవో నగ్దరలో యుద్ద గీతం ఒకప్పుడుబాగానే 

నడిచాయి, నవ కవికి అనుకరణ అనహ్యూం, (కొ తళ కులు |కొ_త్తరూపంలో 
సామాత్కరింవాలి.” 

ఈ కొ తరూవమే (వ న్తుతం మనం ఉదావారించిన వచన పద్య 

విధానం అనీ నా మనవి, 

[ ఇటీవల మ దాసు "రేడియో కేంద మున నొనగిన | పనంగమునకు వివులీ 

కరణము_మ ,వీ,రా, | 

—_భార తి, 

వ్యయ, పుష్యము _ జనవరి, 1947 

సంపుటము వశీ : సంచిక 1, 



న సంనారస్య నిర్వాణా తించి ది వీశషణం 

న నీర్వాణన్య సంసారా తెంచి దస్పి వీశేషణమ్॥ 

నిర్వాణన్య యా కోటిః కోటిః సంసరణస్య చ 
స తయో రంతరం కించి తు సూత్ళుమపి 

మూల నూధ్యమక కారికలు. 

“సుక వితా యద్య గో రాజ్యేన 8 మ్ * అని థ_ర్భృాహరి కాబోలు అస్నాడు, 

ఈ వాక్యం కొన్ని సంవత్సరాల కిందట విడ్డూరంగా కనిపించింది. “ పజాస్వా 

మీక రాజ్యాలలో వ్య'కులకు రాజ్యాలు లభించవు, కాని మం|తిపదవులు, 

శాసన సభాసభ్యణత్వాలు, ఛాయబారుల పదవులు, ఇంకా ఇతర పదవులు 

కోరుకోవచ్చును; లభించనూ వచ్చును. కాని, అవి అక్కరలేదు. కవిత్వం 

ఒకటి ఉంశు చాలు ననుకోవడ మేమిటి? ఇది ఆలోచించి అంటున్న 

మాశునా ?” అనినాడు అనిపించింది. ఏ కొలదిమంది మా(తమో తక్కు 

తక్కిన సమాజమంతా నేడు ఇలాగ థావి స్తున్నది. 

ఇంతకూ కవిత్వానికి గాని, మరితర లలిత కళలకు గాని ఇంత 

ఉత్రమ స్థానం ఇవ్వవచ్చునా ? ఇవ్వవచ్చునంకు ఎందుకు ఇవ్వాలి ? “చాలుం 

జాలు గవిత్వముల్ నుడువుచో సత్యంబు సాధింతురా * అని మరొక కవి 

(వళ్ళి నున్నాడు, ఈ వాక్యం భర్త వారి తాత్పర్యాన్ని అనుగమీ నున్న దా 

ఖండి నున్నా దా! 

కవిత్య మంకు ఏమో చెప్పుకొనక యో (వశళ్నలకు సరియెన 

సమాధానం పొందలేము. మరి కవితా నిర్వచనానికి | పయత్ని ంచటమంలు 

మవోకూపంలో పడటమే. అత్యంత (పొచీనకాలం నుంచి నేటివరకూ 

ఎందరో మనీషులు కవిత్వాన్ని ఎన్నోవిధాల నిర్వచిన్తూ వచ్చారు. అవి 

సంవాదక మై అందరికీ ఆమోదనీయ మెన నిర్వచనం కనిపించటం లేదు. ఒక వేళ 

ఆలాంటిది ఉన్న చేసా తెలియదు. శాని, కవిత్వం విన్నప్పుడు గుర్తించ 

వచ్చు ననుకొంటాను. 
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“ఇంతకూ కవిత్వాన్ని గుర్తించే మార్గాలేమిటి ? అంత రాళ్ళ్మయే మైనా 

చెబుతుందా? * ఏమని చెబుతుంది * ఆ రవాన్యం కొంచెం మాకు గూడ 

చెప్పండి” అని అనవచ్చును. ఎవరు ఎలా వెక్కిగంచినా ఏది శాదో చెప్ప 

వలసింది వ్యదయమే. అయితే ఎవ[ వ్యాదయం చెప్పాలి? నా హృద 

యమా, మీ వృదయమా, సమాజవాద యమా 2 

నొ వాదయం మీకుగాని, మీ పదయం నిికుగాని, సమాజ 

హృదయం తనకు (సమాణం కాని అన్య హృదయం కాదు. “త్యయనేయ 

బుద్దులు పొందేది శాస్తాగిర్ణ మెస కావచ్చు. గాని, ౩ వగ్యాముభూతి 

మాతం కాదు. 

సే కవిత విషయంలో ప్చొాదయం ఏమి చెబుతుంది ! శి బ్రపూర్వక 

మెన రచన విన్నప్పుడు గాని, చదివినస్సుడు గాని సమాధ్యవ స్థ ఏర్పడాలి ఆ 

సమాధ్యవస్థ్ర కల్పించిన రచన కవిత్వ మౌతుంది. కల్పించదో, కవిత్వం 

కాదు. ఇప్పుడు సమాధ్యవ స్ట అంటు ఏమో నిర్వచి నేన కాని తాత్సర్యం 

బోధ పడదు. 

గవాణము, (గావ్యాము, గహొత అన్న భేదాలు పోయి (గవాణం 

మాతం మిగిలిఉన్న స్థితిని సమాది అంటారు. ఇలా అనగానే ఏదో మాటల 

గారడీ |పొరంభమైనట్లు కనిపి స్తుంది. దృష్టాంతం చెప్పుక ంచు ఈ చిక్కు 

తొలగుతుంది. 

“ఒకసారి (దోణుడు తన శిష్యుల అ(న్ర్రపిద్యా కెశలం "లేల్యుకొన 

గోరి పిట్ట బొమ్మను చెట్టుకొమ్మకు గట్టి ధర్భురాజాదులను బిలిచి._“మీరు 

ఆ పిట్టవె గురి పెట్టుకుని సిద్దంగా ఉండండి; నేను చెప్పినప్పుడు కొట్టండి” 

అని పాచ్చరించాడట. అంత అందరూ విండ్లెక్కు "పెట్టుకొని సిద్దంగా 

ఉన్నారట. అప్పుడు దోణుడు ధర్మరాజును సంబోధించి “పిట్ట తల కనబడు 

తున్నదా *' అని (పశ్నించాడట. “అం కనిపి సున్న దండి. _ “మరి నేనో?” 

-* ఆలి _-" మరినీ తమ్ములు [0 *ఆ6 _ి వంటనే ఆచార్యుడు అద్జనుని 



సాహిత్య భవితవ్యం 
AT! 

సంబోధించి ___ “పిట్ట తల కనబడుతున్న దా ? అని అడిగాడుట. ఆతడు 

అవునన్నాడట, “మరి నేనో ?' అసి | సెళ్నించగ? “లే దని ఆ శిష్యుడు 

చెప్పాడట, అర్జునునకు అప్పుడు పర్పడిన దానిని సమాధ్యవ సి అంటారు. 

సమాధగవస కలిినున ౧ కమత క వ 
ఇలాంటి ఏమాధ్య స్థల ఎసు దానిని క తమ చె సైకో 

వచ్చును, అం పాఠకుడు బాహ్యా (పపంచం మరచిపోయి రచనలో 

నిమగ్నుడు రావాలి. ఇలా అన్న ప్పుడు ఒక |రొశ్న అంకురించవచ్చును, 

౮ | ఆన a=) gl మే ౯. నెర స న వ్యా 

లెక గ్రాలు వేసుకొ నే విద్యా: శా స్త్రవి యం గాథంగా ఆల చించే ఇ త్ర 

కారుడు, పనిలో నిమగ్నుడైన (₹మికుడు బాహ్య [ల ౦చాన్ని మం చిపో 

తున్నారు. వారికి కల్పి స్తున్నవి కూడక విశ్వమవుత వా / 

కావు అవి బావా (ప్రపంచాన్ని మతమే మంపిస్తున్నవి కాని, 

సమస్య ఒకటున్నది, నేను ఉన్నాను, చే నన్నాను అన్న వాటిని మరపించటం 

5 .8 ఇ 

లేదు. |గవాణ |గావ్యా గహీత్ళభేదం ఉంటున్నది. 

కొన్ని సందర్భాలలో నేను అన్న జ్ఞూనం లోపించ వచ్చును. తన్ను 

తాను మరచిపోయి ఒక విషయాన్నీ గూర్చి ఆలో చించవచ్చును. అప్పుడు 

గూడ (గవహాణము |గావ్యాము అన్నవి శిండూ ఉంటున్నవి. కపిత్వ మని 

చెప్పబడే రచన చదువుతున్నప్పుడు పాఠకుడు తన్ను తాను మర్చిపోతాడు. 

ఆ స్థితిలో తన సంగతి స్ఫురించదు. _ ఆరో గ్యవంతునకు శ్వాస | పశ్వాసాలు 

గమనంలో ఉంటవా + కావ్యపఠనంల్ గూడ అంతే. కావ్యార్గం 

మాత మే పాఠకువి మనో ముకురంలో ఖాసి న్తుంది. 

అలా ఛాసి స్తున్నప్పుడు పాణినీయ ధ్వన్యాలో కాదులు పాటింపబడు 

తున్నవని కాని, ఉల ౦ఘింపబడుతున్నవని గాసి, శాళిదాసాదులు అనుక రింప 

బడుతున్నారని కాని తోచదు. గుణదొ పాలు గూడ (ప్రత్యేకంగా కనిపించవు, 

అస క్తులమై ఒక పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు అల్ప మెన అతర సాలిత్యాన్ని 

గమనించము, అది జి. పి. బాడిలో అచ్చయిందో, ఇ. బి. బాడిలో 
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అచ్చయిందో, పొయింట్ పులో అచ్చయిందో ౪ న్న విషయం స్ఫురించదు. 

ఇలాంటివే కా వ్యానుభవ అన్యకర కాలిన గుణదోపాలు. 
లు ఇ. 

ఆ భాసించే అరము ఏమిట్ ? అద్ |డితతాది | సమాణనిద్ద మెన జానం 
య ఆ = థం ౫ 

రాదు, ర జ్జుపర్చు థాంతి వంటి (భాంతి కాదు, ఒక్కొక్కడు ఇదా 

అదా అన్న సంశయం కలుగుతుంది. నాపింతారనుభూతి అలాంటి సంళతయ 

(పతీతి కాదు. సప ౦లో గిజ తుర గాదులను చూసాము. కావ్యంలో 

ఖావింపబడుతున్న అర్జ ౦ అలాంటిది కాదు" కనుకనే | పాచీనులు కావ్య 

మందు అస్వాదింపబడే అర్థం లాకిక సచార ర్ల వ్యతి క మనీ, అది అనుకార 

(పతిబింబ ఆ లేఖ్య సాదృశ్య ఆరోప అధ్యవసాయ ఉ(త్చేజు స్వస్నమాయా 

ఇం|దజాలాది విలక్షణ మని పారకునకు కలుగుతున్న అనుభవం సమ్యక్ జ్ఞాన 

(ఖాంతి సంశయ అనవధారణ అనధ్యవసాయ విజ్ఞాన భిన్న వృ త్వాం తెస్వాదన్స 

మాపనం వేదన మనీ అన్నారు. 

ఇలాంటి అనుభవమే కాక రామాయణం, థారతం, షేక్స్పియర్ 

నాటకాలవంటి రచనలు మరికొంత విశేపానుభవం కలిగి నున్నవి. వానిని 

పూర్తి గా చదివేటప్పటికి పాఠకుడు ఆయా ప్యాతలందు తన్మయీభథావ 

స్థానీయావస్థ పొందటమే కాక విషయరహిత మైన న్లితి పొందుతున్నాడు. ఆ 

స్థితి ఆర్య నాగార్జునుడు పర్కొన్నట్లు చతుపోటి సదనదుభఖయాను 

యాంశాలు, వినిర్ముకం, అందు ఏ ఏ దృష్టి ఉండదు. అదే నిర్వాణం. అట్టి 

సితి కేవలం కరుణం వల నో శాంతం వలనో మా[తమే పాస్య మేమో 
రు ౧౧౫ గా 

ననిపిన్తున్నది. కనుకనే కరుణం ఒక్క"కు రసమని భవభూతి, శాంతమే మవో 

రసమని అఖినవగు వుడు పేర్కొన్నారు. వీ రిరుపురకంబు అత్యంత | పాచీ 

నుడ న నాగారునుడు కావ్యత త్తా వన్ని | పత్యతంగా గాని పరోశతంగా గాని 
6... యు అక 

_సవవీంచకపోయినా సర్వోపళమాన్ని ఉస దేశించటం వల్ల అతని మతంలో 

శాంతమే రనరాటని చెప్పుకోవచ్చును. ౩ "౨వ్యంవల్ల పొందబడుతున్న ఈ 
ళు ౧౫ 

స్ట నుషు ప్పి, అవస్మారం, మదిరాపొన వై వళ్యం, మునె షన వాటకం చి 

ఎలా విశిషమని అనిపించ వచ్చును. నుషుస్త్యాద్యవస్టలలో సంచేం[దియ 
బ లాలి రా 
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వ్యావెరి౦ (సవర ఆదు, కా వ్యాస్వాదన కాలంలో జ్ఞగందియాలు 
—D గా ౬ 

జాగరూ కాలె ఉండవి. చకురతరి సంయోగాదులు సాగుతుంట వి 

అస నౌచిశ్యం అ ౦ భాన్యత పొడ క టగానే మనసు ఎదుగుతిగిగి దావారా జగ త్తుఖో 

వచ్చి పట్తుంది. ర్ నుర కావ్యానుభూతిక సుషుప్వ్యాదులకూ పోలిక లేదు. 

ఇంకకూ ఇలాంటి కా ఇాష్టనుషవం దేనికి ? కూడు వెడుతుంగా ? 

గుడ ఇనుంచా ? జాతిని పీర్యవంతం చేనుంచా ? 
G లాకు ఎలి 

కా వ్యాన వుఖూతి అలోకికం. ఇలాంటి అనుభనం జానా" ల వల్ల గాని, 

ఇకుర సాస్వాద ౫ వంటి ఛేెతిక క భోగాలు గానె, లభించదు. ఈ అనుభనం 

అనన్యం, శాసాగదులు అసంవృతిని (infinity) ఆమోదిన్నవి. కాని, ఆ 

అసంవృతి స్గరూపం అవి బోభసర చ లేవు. కావ్యం అలా కాక పాఠ కుగ్ణి 

మూర్త (పెసెంచం నుంచి అమూర్త (వపంవానికీ, అమూర్త (సపంచం 

నుంచి అసంనృతిక చేరవేస్తుంది, అలా వేర వేయబడుతున్న ప్పృడు పారకుడు 
పెంచే ఆనందం ఇష్టార (పొ_ప్టివల్ల కలుగును. విమానంలో ఎక్కి తిరిగితే 

రాదు. చం దమండలంలో మొదటిసారిగా అడుగుమోపినా పొడమదు- 
నవాదయుడు పొొందే ఆ అనుభవం అనుభవె క వేద్యం. 

భోజ్య పచాశ్థాలకు ఉప్పు రుచి కల్పి స్తున్న కు మానవ జీవితానికి లలిత 
కళలే అర్థం, విలువ కల్సి నున్నవి. కసాయి వృత్తి యందు సాధారణంగా 

మనకు జుగుప్స కలుగుతుంది. ఆ కసాయి వృత్తి పాటించిన ధర్మ వ్యాధునికి 

లోకపూజ్యత నం ఛా షి పించింది, వ్యాసభార తి" లేకపోతే అది సాధ్యపడేదా గి 

అలాగే దొంగలను, దొొంగతనాన్ని మనం తమించము. డాస్టవోసీ స్కి ఆనెమ్ష్ 

తీఫ్ అన్న కథ (వాసి ఆ పళ్యతోవారునికి మనవేత అ|శుతర్పణం విడిపిం 

చాడు. లేడి మాశ్చిత్ అన్న కథతో మరొక రష్యు౯ రచయిత దారుణబంధ 
కివె మన కరుణావృష్టి కురిపించాడు. మన దేళంలోని సామాన్య |కైజానీ 

కాని కున్న విలువలన్నీ రామాయణాలవ ల్ల కలిగిన వే, శాసనం వ స్తువుల 

|సయోజనం నిర్ణయి స్తై, కవిత్వాది లలితకళలు. వాటికి విలువలను కల్పించి 

వ్యవ స్థీ నికరి స్తున్నవి, 
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కావ్యం పాఠరకునకు త న్నయీ భావం కలిగిస్తున్నది. కనుక, అది అతని 

సంకుచిత దృష్టిని పటాపంచలు చేసి మనోవై శద్యం కల్పించి, పళుత్వం దగ్గర 
(a) న్ ద 

నుంచి పళకుపతిత్వం దాక సానుభూ తితో [(గహింపజేస్తున్నది. తన మూల 

నస్రాంళాలకు విరుర్రా లె నప్పుడు |వియురాలి యుప దేశాల నె నా పాగ 

కుడు దియతగ వచనాలతో అ వ్వుకొ ని పోవచ్చును. కానీ Mo దటు 

గాదు కా వ్యార్ధి మే సదయ మె పోతుంది. నాగార్జునుని ఒరిభావలో చ ఏ 

వలసి ఏ సె సంసారానికి మూలభూత మెన దప" నము వాలం నింగకపోయినా 

శిథిల మవుతుంది. ఈ (వమాదం గు్టించి తీట తన ద్భష్టి కరుగుణంగా 

వాయ ని కవులను తన ఆదర్శ రాజ్యం నుంచీ బహిష్కరిపానచ్నాడు. మన 

అద్భష్టం బాగుండి అతనికి ఆ అధికారం నం|కమించ లేదు, నియంతృక 

రాజ్యూాధి నేతలు లలిత కళల కున్న యీ శ కిని గు గించి వాటిని అనుళాసిస్తు 

న్నారు. దీనివలన లలిశకళా ఖండాలు లోపించి వాటి ఆభాసాలు మ్మాతమే 

అచటి (ప్రజలకు అభినున్నవి. 

పురుమాశణ్ఞాల పార్యంతిక ఫలం ఆనందమే కదా! ఆ ఆనందాన్నీ 

సాహిత్యం అప్పటి కప్పు జే సహృదయునకు అందిస్తున్న దని అభినవగు వుని 

ఆభాషణం. ఆలా కాదు, కావ్యం ఉవ దేశ మే ఇవ్వాలనట మంకు అమృతం 

అక్కరలేదు, మకరందమే కావా లని కోరటమేకదా 

ఈ సందర్భంలో మమ్మటుడు జి పికి రాకమానడు, 

“కావ్యం యళ సే ర్ధక్ళ లే వ్యవవోర నిదే వేశతరతతయే 

సద్యః పర నిర్వ పతయే కాంతా నమ్మితత యోస దేశయు జే.” 

అని ఆయన అన్నాడు. కీ ర, అర్లసిది, వ్యవవోర జానము, అమంగళ 
నం ఈ అ Fe 

పరివారణము కవిత (పయోజనా లని అందలి అభిమానం కొలదీ ఆయన 

"పర్కొన్నాడు. కాని వా సవానికి ఇవి నె కాంతికాలు. కవులకు మార్గాలు 

చూపిన మవోకవులు నామరూపాలు లేకుండ నశించినట్లు చరి తనుబట్టి అను 

మానించవలసి వ నున్నది. హోమరు ఛభిజాటనం చేసి జీవించినట్లు పేటో చెబుతు 

న్నాడు. వ్యవవోర జ్ఞానం, శివేతరతతి శాస్తాగలవల్ల నూ నిది నవి. కనుక 
Cs - గా ధ్ 
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ఆయన పీరె గాన్న (పయోజనాలలొ అనందిగ్వ మెనది సద్యఃపర నిర్వ్యృత్ 

ఒప శే. 

మరొక పిశేవం__.ఏ శా స్తా9ని సీకి నా ఏ విద్య నా మూలం భావన. 

ఈ భావనను వరి ల వేసే వి స్వప్నాలు, కపితాంది అభివ కళలు మాత మే 
లగా 

కెంవక్రూ ౩ పిళ్వా్వాది లలిత కళల వల అలోకిక అనంవృత్యానుభవం, జీవి తానికి 
Cn 

eco, గప ౨ క క ఢల్యం, నవోనుభవం, సద్యః పం నిర్మితి, భావుకత అభీ నవి, 
(ల 

ఇంతవం కూ వ్ దాంతాగ్నా బట్ట గీ సీప్పన్న మైన కావ్యన్వరూపం చెర 
| రు 

కొన్నాము. కాని "ధ్రాంకతానికి, ఆచరణకూ తేడా ఎన్బుడూ ఉంటుంది 

[తిభుజంలోని మూడు కోణాల మొతం 180 డి|గీలు ఉండాలి. కాని 

కొలిచి చూచినుడు కొంత వ్యత్యాసం కనిపించటం విద్యారుల 5 నుభవ 
క థి 

సిద్దమే, అలాగే కవిత్వ వివయంలో గూడ, 

మనస్సు లక్కా వంటిది. లక్కాకు ఘనత్వము, శ్ థిల్యం, |దవము 

మూడ స న నలో లక స్ దనూ అనీ మూడు అవస్థ లున్నవి, ఘన త్వావ స్థ వస లక్క ఏ ము 

స్వీకరించదు. 3 థిల్యావ స్టలో వేసిన ముద్రను స్వికరి నుంది. కానీ, గటి 

ఒరపిడి కలిగితే ఆ ముద నిలువదు. (ద వావస్థలొ మరొక [ద్రవ్య కణం 

అందులో వడి ఘనీథవించినపష్పుడు ఆ కణం రాకిడికి రాలక అందే నిలిచి 

పోతుంది 

మనస్సుకు గూడ ఈ అవస్థలు చెప్పుకోవచ్చును. కొన్ని రచనలను 

కబుర్లు విన్నట్లు వింటాము. శభ్రాలంకార (పథాన మున పద్య కప్త్వం: 

అఆమూల్యా గం చదివించటం ఒక్క కు. వెేషంగా గలిగిన కథలు, నవలలు 

నాటకాలు, ఈ కోవలో చేరుతవి. కొన్ని రచనలు చదువుతున్నప్పుడు 

మనశె ఇథిల్యం కలుగుతుంది, ఈ స్థితిలో బాహ్య (సవం చం మరచిపోతాము, 

కాని తన్మయీోా భావం కలుగదు. అవాంతకు |దుతి ఉండదు. వర్గక కవిత 

తెలుగు | ఫబం'ఛాలు (తన్నయీ భావం కలిగించే ఘట్లాలు ఏనా), పూ 

నాటకాలు, పాఠకుల వ్యక్తిత్వాలను మరపింపక చదివించే కథలు, నవలలు, 
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నాటకాలు, ఈకోవకు చెందుతవి. ఈమాట కొందరికి కోపశారణం 

కావచ్చును, కాని ఎవరి అనుభవాన్ని వారు పరిశిలించుకొని పఠన సమ 

యంలో అహాంశ లయించినదో లేదో గురుకు తెచ్చుకో వాలి, తన్శయు లె 

వర్ణనియాగ్గంలో కరిగిపోయా మనుకొంశు ఈ ని చెప్పినది అయశథార్ల మే. 

ఇంక మూడవజాతి రచనలు సమాధ్యవస్థను కల్పించి అహాంతను 

లయింవజీపి తమ పాతలలోనో, సన్ని వేశాలలోనో, వర్గనీయార్థాలలోనో 
క్ శ 

Mee చాచాను మిళితం చేసివేన వి. ఈ స్థితిలో మనస్సు పూర గా కరగిపోయిన 

అక్కావల రచనా ('తివాద్యాలై న అర్థాలన్నిటినీ తనలో నీనంచేనుకొంటుంది. 

ఇలా నవీన మెపోయిన ల'ర్షాలు ఆమరణం మనసులో నిలచిపోశవి ఉతర 

కాలంలో తిగిగి [దవశ్వం పొందినప్పుడు గూడ వెనుకటివాటిని కోల్చోక 

El త వాటిని (గహి నుంది. బావె వాటితో [5 త వాటిని చేర్చుకొని ఫి గ్రి 

పుషి పొందుతుంది. ఈ నితిని కల్పించే రచనలకు లక్యాలుగా కాళిదాసుని 
4౬ ఠు 

కావ్యాలు, సంస్కృత నాటకాలు, టాల్ సాయి, డ*సవోసీ, చెకోవ్ , 
న A 

టాగూడుల ఉత్తమ కథలు, వేలూరి శివరామశాసస్తిగారి డి -పెషకా చెంబు, 
ఇబ్బన్, యు. జి. ఒనీల్ , సింజ్ , ఒళేనీల రూపకాలు పేర్కొనవచ్చును. 

ఇక నాలవజాతి రచనలు సవీజ సమాజవ్యవన్ల కల్పించి [కమ కమంగా 
క 

నిర్బీజ సమాధ్యవస్థకు కొనిపోతవి. ఈ రచనలు పొఠకునకు తన్మయీభావం 

కలిగించి కటకడపట విమయరహిత మెన సమాధ్యవ స్థ కల్పి నవి, సంస్క 
ణు రా యు హీ 

తంలో భారత భాగవత రామాయణాలు, తెలుగులో భారతం, ఇంగ్లీషులో 

చేక్సొపియర్ విమాదాంత నొటకాలు, ముఖ్యంగా పోంలెట్ ,.__కాఫ్ కో 

(వాసిన [ట్రయల్ , కాజిల్ అన్న రచనలు ఈ కోవకు చెందుతవి. ఈ జాతి 

రచనలు ఉత మో తమాలు. 

మొత్తం మీద సాహిత్యంగా పరిగణింప దలచిన రచనలను నాలుగు 

తరగతులుగా విభజించవచ్చును. మనః కా ఠిన్యం సడ ల్బక అస కిని మాతం 

కలిగించే రచనలు సామాన్యాలు, మనః శా థిల్యం మ్యాతమే కల్పించేవి 

మధ్యమాలు, చిత్త దుతి కలిగించి తన్బయీభావ మాపాదించెవి ఉత్తమాలు. 

నిర్చీజ సనూధ్యవ స్ట కల్చించేని ఉత్త మో త్తమాలు. 
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ఈ విభాగం నొమాజబికుల వాదయస్చందనం వె అధార ఒడుతున్న ది | 

మరి యో హృదయాలు మనస్సులు ఒకే స్థాయిలొ ఉ౦గవు. కొంద క 

మనస్సులు సుక ధాలు, మరికొ”ంద రవి యావ చ్చధాలు యీషద్ద* వాలు 
టు త్త 

వెరొక' కొంద రివి దుక ఎఖాలు, దుర్జ వాలు. దీనికి తడు ఆ; ఉతుకాలే నా 

ఆదివ్యాధులు, కథ రద్భమ్షుల , పివై వాలు, న్వాఖావిక మానక సాన 
ఛు 

మును చెరిచి కావ్యార్థూల గ యణాత ధం U ౧ హించనీయవు. ఈ చిక్కుల క్స్. 
ల్లు 

పహారంచటంకోనమే “యేషపూం కా చ్యానుకీలనా ఖ్య్యానవశా దిగక దిభూ క్ర 

మనోముకురే వరనీయ త న్టియి” భావ యోగష్టతా తే నవ వ్చాదయి సంవా చ 
ళా 

జక సవ్భాదయాః' అని అభినవగుప్తుడు నిర్వచించాడు. ఈ న్ు కి కీ లేవ 

ద — ౮ ౮ a) fF అది ఇట - _ వ్ వ a ర ఇం 

5 ప్యశ బన్ని 5 "ందరు నంగ్క్బ్బాత కా ప్యానిక్ పరిమీత౦ చేయాలంట ల 

తక్ వీర__“గుణాః [పమాణం నదిశాం విభాగఃొ అన్న న్యూక్తిని విస్మరించి 

సంవృతిని వరి నున్నారు. కరుక అభినవగు వువి నిర్వచనం యథాతథం 

(గ్రాహ్యం . 

ఈ నందర్భంలో మరొక అంశం సంన్మరణయం, మానవుని మనను 

కొంతవరకు అతని వయనసన్సుమీద ఆధార పడుతున్న ది. బాల్యంలో వీరాద్యు 

శాలు రుచించినంత గా ళృంగారాదులు రుచింపవు. యౌవనంలో శ్ళంగా 

రాదులు మరులు కొలిపినంత గా అద్భు తాదులు మరులుక్ెలుంపవు. కెమూా 

రంలో కరుణాదులు నచ్చినంతగా ఇతరాలు నచ్చపు. వార్డ క్యంలో 

శాం తెదులు హా హా _తినట్లు శృంగారాదులు వాత వు, 

ఇంతవరకు “వీర్కోన్న అంశాలను గమనించినప్పుడు రచనలలోని 

ఉత్త మో త్తమాది భేదాలను అసందిగ్గంగా సర్వజన నమాదరణీయంగా నిల్ల 

యించటం దుష్కుర మని బోధపడకమానదు. వ్యవ స్తాథఖిలాషి యైన సవాాయ 

యుడు రచనలలోని తారతమ్యాలను నిర్ణయించుకొ నెటప్పుడు తన వయ 

న్సును, అభిమతాలను స్మరించి, వాటికి విపరీశాలై ఇంతక. పూర్వం 

చెరొన్న అవస్థలలో కలుగుతున్న వాటినిబట్టి ఆయా కోవలకు చెందిను 

కతులుగా పరిగణించవలసి ఉంటుంది. వయన్సు మున్న గువానికి అనుగు౯Tకౌె 
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లెన రచనల విషయంలో పారకుడు తన నిర్టయాన్ని [_పామాణికంగా 

భఛావించుకోకపోవటం మేలు,  దినివలన పమాదానికి తావుండదు. 

విశిష్ట అనుభవ నిప్పాదక మెన సాహిత్య | సపంచానికీ, లౌకిక 

| పవంవానికీ సంబంధం ఏమిటి ౪ లౌకిక | పపంచ వానీియెవ కవి అలౌకిక 
| a 

అనుభవ (“తివాదక మైన సా హిత్య సంనారానికి ఎలా (ప్రజాపతి అవుతు న్నాడు 

సాహిత్యం శ బరూపి, శబ్దాలు, అవ్జాలు లౌకిళాు.. వీటి గుణ 

దోషాలు లౌెకి కాలు. రసదోపాలు కూడ లౌోకికాలే. కనుక నాహిశ్యం 

గూడ లౌకికం కావాలి, ఇలా అన్నప్పుడు కొన్ని సందేవోలు కలుగక 

నూానపు. కవిత్వంలో ఇెక్కూల గురాలు, చల్లని నిస్పులు, పగటి వెన్నె 

లలు మునైె నవి ఉంటవి. లోకంలో కనిపించే కార్య కారణ భావం 

కావ్యలోకంలో కనిపించదు, లోకంలోని వ స్తువులు సుఖమో. దుఃఖమో 

కలిగి నుంళు కావ్యంలోని అవ్హాలు ఆనందం మాతమె కలిగి నున్నవి. కనుక 

సాహిత్యం లౌకిక మెలా అవుతుంది ? 

స్వవ్నంలో ఈ విశేషాలు కనిపి న్తున్నువి. అయితే ఎల్ల స్వప్నాలు 

ఆనంద పదాలు కావు కాని కదాచిత్కంగాన నా ఆనంద పద న్వవ్నాలు 

కలుగకపోవట౦ లేదు. ఇలాంటి స్వప్నం కూడ అలౌకికం కావాలి కం ని 

స్వప్నం కూడ లౌకికమే. సావేజాలు లేదా పాతు ప్రత్యయ సంజా తాలన్నీ 

మ © అర గేద కం న! సం క లోకికశాలే. జా(గదవస్ట లేక నిద, నిద అక స్వప్నం ఉంశపు. వాస్త వానికి 

జా గదవన్లలో పా వించి: అరాలే సుకూపాక * పాప స్కారనిలో 
Beer: Bae న a 

(Unzoacious) నించికండి ని దితు) కీని కోఎకలచే _పేతాలై. తె జమని 

ణి జాగరిత స్థానో బపహొప్ప జః స్టూలభు గే వగ్వ్వైనరః. స్వగ్నస్థానో_౨౦త ః 

పేజ్జః (పవివి కభు శై జసః--య్మ్యత సుపోనకంచన కామం కామయే 

నకంచన స్వవ్నం పళ్ళ తి తత్ నుషసు పం నుషున సానం వకీభూక[ | వపజాన 

ఘన ఏవాకం దమ యో వ్యోశం కభు కృేశో మయుఖః! వొ క 
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(Preconcious) శాసనాన్ని బట్టి వ్యత్యయంపొంది స్యస్నంలొ గోచరి సు 

న్నవి. అంఆకాని, ఆ భావం నుంచి ఉతృన్న౦ కావటం లేదు. కనుక వే 

యోగదర్శనం స్వప్నాన్ని భావిత స్మ ర్తవ్యంగా పరిగణి స్తున్నది. 

టం ఇఒ . ఎదొ మం ఉం ల లం “ 

కనుక న్వప్నంవలనే కావ్యమూ లౌకిక మ, లౌకికమైన కావ్యం అలౌకిక 
దా 

మైనఅనుభూతిని ఎలా కలిగి స్తున్నది. ఈ ళ్ళ కార్యకారణ భావం వలెనె 

అత్యంత 5 వం, పీచాదాగ్చదం, కీజంనలని అంకురనీది అనుభవ |పనిద్రం. 
గట థి CC oD 

ఆలాగే కావ్య పఠనం వలన అలౌకి కానుభవం కూప. 

అయి జే కా వ్యావిర్యూతిక. న్వప్తోద్చి వానికీ కెంత సొద్భశ్యంక ని 

వి సున్న ది. అదూరవ ర్తి అయున (స్వప్నా నికీ (కిందటి పగటి వేళగానీ మూడు 

నాలుగు రోజులలోవఐల గాని జరిగిన) జా|గదవస్థాంతర సన్నీ వేశం అవలం 

బనంగా గొని స్వాపి అవా ప్పకామం [ప్రాజ్ఞ నిలీన సంస్కాళాలలో తనకు 

అనుకూలమెన వాటిని మేలుకొలిపి వై శ్వానరునకు (Conscious) అవిరుద్ద 

మెన చతుక్విధ్యానయం. _ పట్టించి, శై జసుని సమవంలో నాటక 

మాడిస్తుంది. ఈ నాటకానికి తీరనికోరిక కవీ. . నూత ధారుడూ 

అపుతున్నాడు. కోరికకు ఇష్ట మైన సంస్కారాలు నటులు. (వొజ్జి తె 

జనులు సామాజికులు. ఈ నాటక [పయోగంతో నంత్ళ స్తీ పొందు 

తున్నది |పొజ్జ "తె జనులు మాత మే. మాండూక్యం | పొజ్జునకు 

దీనితో సంబంధం లేదని చెబుతున్నది, [(ఫాయిడ్ ఉన్న దంటాడు. 

_వెౌజ్జునకు సంబంధం ఉన్నదా లేచా అన్న విషయం మనకు మ్యుంళాధుఖ , 

వె శ్వానరునకు మాతం ఇందు కర్తృత్వం దానీ, భో కృృత్వం కాని లేదు, 

ఇది అటు మాండూ క్యానికీ ఇటు (ఖాయిడ్ కు సమ్మత మె. ఈ పాతువు వలన 

మంద వేదనాలెన స్వప్నాలు వై శ్వానరుని ధారణలో నీలువవు. ప్రీ వ వేదనా 

లన స్వప్నాలు వె శ్వానరునకు గుర్తుంటపి. స్వప్నాలు తీ వతర వేద నొ 

లె నప్పుడు అతడు 'మేల్కొంటున్నాడు. వై శ్వానరునకు గుర్తున్న స్వప్నాలు 

అర్జిర హితంగా విచితంగా కనిపి స్తవి, వం గవాంగా చెప్పాలంశు స్వప్నాలు 

పాయికంగా తీ వతమవేదనాలు కావు, నె జా|గదవస్తా బాధితాలు 
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అవుతున్నవి. వాటిలో సాధార ణీక్ళతి ఉండదు. సన్వ్వాపి కోరుకొన్న ప్పుడు 

కోరుకొన్న తీరున కోరుకొన్న న్వప్నాలు పొందలేడు. అంశే స్వప్నాలు 

స్వాావి ఇచ్చానువ ధులు కావు. వాటిని అతడు శానించలేదు. అతడు 

వలదనుకొ న్నా స్యప్నాలు రావచ్చు. 

ఇక కా వ్యావీర్యూతి._.బీనితంలొ పన్న విశేషం కాని, కన్న విశేషం 

గాని రచయితను ఆకర్ష స్తుంది. ఒక్ క్క ప్పుడు అది అతనిని కలవగ పెట్ట 

వచ్చును, అలాంటి విశేషాన్ని రచయిత విడువక మననం చేసాడు. ఆ 

మననంతో. ఒక విధ మైన ద్భష్టి భాౌవతీ [వత రచయితలలో బయలుదేరుతుంది, 

దృష్టి [పజల మై విస్పష్ట మెనక్ "లది పౌజ్ట భూమిలో" భావనలు మోనులెత్తుతవి. 

ఇలా బయలు దేరుతున్న ఛభావనెంకు రాలను _వెశ్వొనర గత జఒాచిత్యా స"చిత్య 

జనం, గుణదోవ వివేచనా శకి పరిశీలిసూ అననర్హాలను సమయించి తక్కిన 

వానికి బలం సమకూరు న్వుంది. దీనితో భావతీ[ వత అధికమవుతుంది. అంశు 

తాపకళ కి “పెరుగుతుంది. శపనం అతిశయిం చిన కొలది జంతునద్భశ మైన 

మనస్సు [కమంగా "కాఠిన్యం కోలోయి శిథిలమె దవించిపోతుంది. ఈ 

[(కమంలొ నే అహంత శిథిలమై (దవించగా వర్ల్ణనీయార్గం. విస్పవష్టతర మెన 

చితీక్ళతి పొందుతుంది. 'అంకే మధితపయోధి నుంచి లోకో తర వ నువు 

లుద్భవించి చేవ దానవులను అద్భుశానంచాలలో ముంచినట్లు మధిత (పౌ 

నముద్భ్ఫూత వర్ణ నియా ర్హాలు లోకో త్తరాలె ఛావిన్తూ పాజ్ఞ శె జస 

వె శ్వానరులను ఆనంద పరవకశులను చే న్లవి. నంగీత లయతాళ నృత్త వళ గతు 

డెన నటుడు మౌళి స్థకుంభ పరిరక్షణలో, (పాలుమాలనట్లు రచయిత ఆ 

స్థితిలో రచనా (క్రియను మానడు. తనకు కిలుగుతున్న అనుభవాన్ని అతడు 

(నాస్తాడు. అయితే రచయిత ఎప్పుడు (వాసాడు 1 అనుభవం కలిగిన 

తరువాత దానిని (గ్రంథస్థం చేసాడా ? లేక అనుఖవిన్తూ గ్రంథస్థం చేసాడా! 

కాక రచనకు ఉషక్షమీంచిన తరువాత ఆ అనుభవమే రచనను నడుపుకొని 

పోతుందా * 

ఈ (పళ్నలకు ఇదమిత్స్త మని సమాధానం చెప్పలేము. ఇవి రచయిత 

స్వథావంమీద రచనమీద ఆధారపడుతవి. ధారణ కలిగిన రచయిత తన 
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కృతీ చిన్న దె నడు ముందు ఆ అనుభవం పొంది ఉ తర కాలంలో చా - 

గంధ స్థం కెవించ వచ్చును. లేదా కృతి సరిమాణంతో నిమి తం జ 

అనుభవం పొందుతూ చన సాగించవచ్చును._ శాక మవస్సులో జరుగవేజ = 
Fa నవ ల ల్ 

వొార్టపా పహమం తా కాగిత ంమీవ స సొగింకవచ్చును. 

న చిక్ కావి స్తున్న యయా సృష్టికీ, సొషవి పొందుతున్న స్నబ్యూ "క 

కెన్నీ వాం రా లు, మ%కొన్ని వె చమ్మా రు ఉన్నవ్, క వ్యాన . 

న్వప్నా రాలు జా, గదవస్తాంతరో అర్హాల మీద ఆధారపడుతున్నవి. జూ 

న, పోళమూ లేక కవిత్వమూ లే "మూ శే - 
దవస్త, లోకమూ లక కవిత్వమూ దు. సమూ దు ఈ చా 

యందునూ ఒాహ్యూజగ త్రూ వస్త ల మెెతున్నది, కావ్య స్వప్నా బా 

“రండూ విచి, తాలు, "లోెకిక ధర్మాతి క్రమాలు, (పమాతకు పాశ 

శారశకాలు. ఈ రెంటి ఆవిర్భూతిక మూలం (వాజ్జు డే. ఒకసారి బొల అ 

కళను యథాతథంగా న్వాపి వేరొక సారి పొందలేడు. అలాగే రచణ 

ఒకసారి సృష్టించిన అనవ ఛా రత కృతిని వరొెకసారి యధాతథంగా సృష్టి a 

లేడు. కాకున్న ఆ శాత్పర్యంతో వేరొక కృతిని సృష్టిం చవచ్చును. 

ఇక వె ధర్మ్యాలు---స్వాపి తన తీరని కోరికలకు దాసుడ కళ +. 

i డే న సరు దపి | పచోదితుడి రచన సా 
క్రంటు న్నాడు. కవి నిజ (దవణియ ద్భష్టి (5 హా న న 

తి రా » శ లు జో 

న్నాడు. స్వాపికి కల అనివార్యం. అందలి వేదనలూ అనివారా 

కృతిసముద్భూతి అట్టిది కాదు. రచయితకు ఇషం లేనప్పుడు అతని సంవి కా 
ది డి 

వికల్పాల మీదనే ఆధారవడుతున్న ది. కనుకనే “అపారే కావ్యసంసాకే ఇ = 

రేవ | వజూ. తిః యథా నై గి రోచతే విశ్వం త భేదం సరీవ ర్తిశే” అని యూ” 

నులు పేర్కొన్నారు, స్వప్నం వైయప్టికం దురవబోధం, మారు” 

జా గదవస్తా చాధితం, కా వ్యార్గం విశ్వజనీనం, సుజూనం అరవంతం, జౌ 
థి థి అ థి 

దవస్థా౨జాధికం. సం కుంభ గత నళ్వరదీవ మెశే, కావ్యం సో 

స్నీగ్ద వరులశు -వలిగించే చాహ్యారత్న దీపం. 

va 7 అష —) 
ం Sr మ 

కవి [కుత దృష్టార్గ (వబద్దుతై (దవణియ నవ్య నవ్య దృష్టితో సమొ ఇ 

పస పొంది కృతి నిర్మిస్తున్నాడు. కా వ్యార్థం |పొజ్జు నిలో నుండి బలాల 
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దేరి తె జస వె శ్వానర గత సంసార పరిషమ్మృత మె పరిపూర్ణ రూపం 

పొందుతున్నది, కవి తన రచనలోని వై శ్వానర గత సంస్కార పరిష్కూ 

తాంళం మాత మే వివరించగలడు గాని |పొజ్టి సవబద్భూతాంశం వివరించ 

లేడు, అంశే |పతిభా నముత్పసన్నాంళం వివరించలేడు. దానిని మరొకనికి 

'నేర్చునూ లేడు. ఛందో వ్యాక ర ఇాలం కారాది శాస్తాలు గూడ ఇక్కడ 

తమ అళక నుఅంగీకరించక తప్పదు. “రాజన్ భోజనం దేహి అన్న 

నీరస వా క్యాన్ని ఏ శాస్త్రం కవిత్వంగా మారు స్తుంది ? ఒక్క కపి 

వ్నాదయం మ్యూతమే ఆ పనివేయ గలదు. అయితే కవులందరు ఒశే తీరున 

దానిని కవిత్వంగా మార్చలేరు. కవిత్వీకృతి భిన్నత్వం బిొందుతుంది. 

ఇక లోకానికీ, కవిశ్వానికీ కవికీ, లో కానికీ ఉన్న సంబంధము పరిశీల 

నార్హం. లో కానికి ఆద్యం తాలున్న ట్లు గోచరించవు. విశ్వం యొక్క 

గమ్యం కాని విశ్వగత విషయ సంఖ్యా (పయోజనాలు కాని బోధపడవు. 

ఈ విషయాన్ని విజ్ఞాన _శాస్తాగిలన్నీ ముక్తకంఠంతో ఘోపి స్తున్నవి' 

త త్ర ప్వశాస్తాగిలలోని కొన్ని మతాలు దినిని అంగీకరించక పోవచ్చును, 

అయితే ఇవి నాగార్జునుడు, శంకరుడు, కాంటుమునై షన వార్ [ప్రశ్నలకు 

సమాధానం చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. పది ఎలా ఉన్నా ఆకాశాన ఎన్ని 

నత, తాలున్నవో, ఎందుకున్నవో ఎవరు చెబుతారు ? అగ్నికి జన్యం, 

జలానికి శెత్యం, వృథ్వికి గంధవత్వం, శిఖలకు ఊర్ల [ (పసారణం దేనికి 

అంశు సమాధానం దొరకదు. ఆయా గుణకర్శలు వానికి స్యాభావికా 

లని సరివెట్టుకో వాలి. ఇలాంటి లోకం కార్య కారణబద్ద మె అభిన్న వ్య కుల 

అభిన్న పవృ తులకు హేతు వవుతున్నది. సాహిత్య సంసారం అపారమే 

కాని ఏక కావ్య (పతివాదిత | పపంచం ఆదిమ థధ్యాంత సహిత ౦___-అందఠలి 

సన్ని వేశాలు, ప్యాతలు, పరిమితాలు, స్వపయోజనాలు, లౌకిక నియతి, 

కార్యకారణ భావం, కావ్యంలో ఉల్ల ౦ఘి తాలపు తాయి. నదీ | వవా 

హాంలో తామర లుంటవి. ఆగ్నులు చందన గీతలా లవుతాయి, శిలలు 

(దవిసాయి, చెట్లు ఆ ళువాతం కావిసాయి. సవ్భాద యులు ఏభిన్న (పవృత్రు 

లయినా కావ్యం నియతంగా ఆనందం కలిగిస్తున్నది. 
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లోశకానికీ, సాహిత్యానికీ, ఇన్ని వ్యత్యాసా లున్నా లోకం కావ్యా 

నికి మూలమౌతున్నది. నూర్యకిరణం స్ఫటిక వీశేషిత మె వరన వకాన్ని 
ల్ య ts అనో 

పినరిస్తున్న దిగచా, ఇక కవికీ లోశానికీ ఉన్న సంబంధ ___ లో కానుభవ 

సంప త్తివల్ల కవికి రాగాది రంజిత (దవణియ ద్భష్టి ఏర్పడుతుద్ని. |శుత 

ద్భషప్టి లే”కికార్గ ంవల్లు యోద ప్ బుద్ద మై కవికి సమాద్యవ స కల్పిస్తున్నది, 

ఈ యప స్టలో అతసి దృష్టి (పొజ్జసిలీన లౌకిశానుభూతులకు అత్మానుగుణ 

చేశ శాల వా| అదిక ముతోబాటు అది మధ్యాంశాలు కల్పించి కవిచే వాటిని 

ఆస్వాదింపజేసూ కృతిని రచింపజేస్తుంది, ఇలా శబ్బనిబ్ల మైన కృతి 'లొకిరం. 

ఆస్వాదనలో మా తమే ఇది |పొచీనులు పేర్కొన్నట్లు అలౌకికం. * 
jn 2. 

అనుభవసంపన్ను డైనా కవి (దవణియ దృృవ్టి. విరహితుడ సమాధ్యవళ్థి 

పొందక కావ్యం నిర్మించలేడు. ఇందులో ఏది లోపించినా కావ్యత్వం 

లో పించకతస్పదు. పరినిప్టిత సమచిత్తులు లోకాన్ని ఆనంద మయంగాద ర్భించి' 

సరవశులు కావచ్చును. కాని, అలాంటివారు. కావ్యనిర్భాతలు కాలేరు 

గాఢద్భష్టి. కఠితులు కర్శణ్యిలు అవుశాశే కాని తన్మయీ భావం పొంద లేరు 

తన్మయీ భావ యోగ్యత లేకపోవటంవల్ల వీరు కృతి నిర్మించినా అది 

శుష్క కాష్టం అవుతుంది కాని కాప్యం కాదు. కా వ్యాస్వాద నకు ద్భష్టి 

అక్కరలేదు కాని తన్మయీ భావయోగ్యత నూ|తం అవసరం. 

ఆధి వ్యాధి పీడితులు, యత్చిపాసా ర్టితులు అయినవారు యోగానికి 

వలెనే కావ్య నిర్శా ణా స్వాదనలకు అన ర్లులు, అళ కులు. ఈ పరిశీలననుబట్టి 

సాహిత్య భవిత వ్యాన్ని గూర్చి ఏమి చెప్పుకో వాలి ? 

కా వ్యావిర్భూతిక సమాహిత [దవణీయద్భ షి ఆవశ్యకం. కావ్యా 

స్వాదనకు పొఠకునియందు తన్మయీభావ యోగ్యశాస్తిత్వం ముఖ్యం. 

(పకృతి స్థితిగతులు వీటికి ఎంతవరకు పోషకంగా ఉన్నాయి! 

కాచాంర నిపా రతాంచా6ః సాయినః సంతి లెకికాః, 
థక 5 80 9 

దద్భోధ్భ నిబ్లా స్వ్వపనే తత్సమా అప్యలె”కి కాః 

భ_క్రిరసాయనం___తృ. ఉ. క, 
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1914 నుండి ఇంతవరకూ వాటిలిన [పపంచ యుద్ద ద్వితయంవల 
౧౧ ఢు న్ 

(పపంచ మేధావుల విశ్వాసాలు, ఆద రాలు, ల వ్యూలు బదాబద ల అనవ్యతి 

పెంచాయి. ద్వితీయ సైపించ సం గామానికి పూర్యం రచయితలకు 

సోవలిజంలోనో, క మూ్యూనిజంలొ నొ విశ్వాసం ఉండేది. ఆణవాయుఛాలు 

వచ్చిన వెనుక ఆ విశ్వాసం సడలిపోయింది. సాయుధ సంఘర ణ పదిహారించ 

గలిగిన విశ్వక ల్యాణ (పదలవమ్యం కోసం రచయితలు అస్యెషణ సౌగిస్ఫునాొ గ 

ఇంత వరకూ వారికి ఒక విప్పష్టద్భష్టి పర్పడ లేదు. విస్పపద్భష్టి లేనప్పుడు 

రచన ఎలా వెలువడుతుంది ? వెలువడినా అందులో జీవం ఎలా ఉంటుంది? 

వెనుకబడిన దేశాలకు ఈ చిక్కు లేక పోవచ్చును. అచటి రచయితలకు 

పోవలిజంలోనో, కమూ్యనిజంలోనో, (పాచీన జాతీయ వ్యవస్థా సముద్దరణం 

లోనో వ్యవస్థిత దృష్టి ఉండి ఉండవచ్చును. నిజానికి అలాగ ఉన్నది. కాని, 

ఆ దృష్టి ఆ | పాంతీయులకు నచ్చవచ్చునేమో, కాని అది విశ్వుజనీం 

కానోల్ల దు. కనుక ఆట్టి రచనలు విశ్వజగాద్భతి పొందజాలవు. నిజానికి ఆ 

కృతులు ఆయా దేశపు ఎల్లలు దాటి అవతలికి పోవు, దినినిబట్టి అ|గగామి 

దేశాలలో గాని, ఉత్తమ కృతులు వెలువడట నికి బొ తిగా అవకాశాలు లేనని 

భావించరాదు, సత్మా వ్యావిర్యూతికి అవకాశాలు తక్కువని చెప్పటమే 

(ప్రకృత తాత్చర్యం, 

ఇక రెండవ అంశం _ కావ్యత్వం ఆస్వాదనలోగాని నిరూఢం కాదు, 

నేటి పజలకు భౌతిక భోగాలలో ఉన్న ఆస క్తి మరిదేనిలొనూ లేదు. ప్రభు 

త్వాలు గూడ తమ |పజలు సగటున తల ఒకటికి వాడుకొన గలుగుతున్న 

విద్యుచ్చక్తి వస్తాిలు, ఆహారపదార్థాలు, మందులు, కార్లు, నివేశన (వచే 

శాలు, "రేడియోలు మున్ను గాగల వ స్తువుల పరిమాణాలను బట్టి తాము సాధిం 

చిన అభ్యుదయాన్ని నిర్ణయి సున్న వి. బాధా విమోచన మేచె నా సేవ్యమే 

ననీ పరమౌషధమనీ రోగి ఖావి నున్నశ్తే అధికార మో, ఐళ్వర్య మో తళ్చా 

ధన మో అనుగ్రహించే దేచెనా అభిలషణీయ మని ఈనాడు సామాన్య (సజా 

నీకమంతా ఖావి స్తున్న ది, ఇప్పటి జీవిత వ్యవ నకూడా ఐశ్వర్య ఆధికారరూవ 
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సద్యఃఫల మివ్వని కర్మను పూరిగా |తోనివే సున్న ది, కావ్యంవల్ల గాని 

తక్కిన లలితళళా ఖండాలవల్ల గాని లోకో ఈ రానుభూతి కలుగుతున్న దే 

క'ని లౌకిక మైన సద్యఃఫలం మరొకటి కలగటం లేదు. కవుక భౌతిక భేగ 

లాలన మసి న్ జానిక ౦ కాబారన్యా్యదః నకు దూ౮ "మెెతున్నది, 

Tr యతి వ. ర్ ఇ ఓ అవ a 
ఇబ రక భొగాలు కరిమారాలేనప్పుడు తప “చ్చుగల ర్తి తచ్చదు, 

డ్డ fo am 

దాని వలన వ్య! గత, సంశయం, ఆందోళన, ఫీతి క కలుగుతున్న ఓ. వీటివల్ల 

మై|కతి కరుణ తసి సున్నది. ఈ లో: ౦వల్ల వాఠ లు కెవస్టగ చ రన కాలంలో 

పొందవలసిన సమాధ్యవస్థ పొంద లేం పోతున్నారు. ఈ దుగ్గి రాజీయ 

పతా భినివేశాలు అపూర్వా దోవాదం కల్పి నున్నవి. విపిధ Rn కమం [1 

సు పార్టీలు అవతరించిన తరువాత మత సాంఫిక సాంస్కృతిక రంగాలు 

స్వాతం త్యం కోలోోయాయి. తమ వజూలను బలపర చుకోవడానికి కసూ 

నిల్లు పార్టీ లు విజ్ఞానళాస్తాల తత్త్వం నుంచి లచితకళల త గర్నేవ్రిందా కా 

నిర్వచినూ శ తదనుగుణంగా ఉన్న చే యోగ్యాలనీ, విరు్రాలనీ అభ్యుదయ 

నిరోధ కాలనీ (పవారం బారంభించాయి. ఆ పతూలను మాచి తక్కిన రాజ 

కీయ పజాలు గూడ లమ తమ ఆశయాలకు అనుగుణమైన దురఖిపూనాలు 

శేశెతి స్తున్న వి. దీని మూలాన [పజలలో సహనం, తన్శయీథావ యోగ్యత 

తీణిన్తు న్నది, |పాచీనులు జర్శనీమాంసకారులను నభాంతర స్వంభకుడ్య 

సద్భశులనీ, రసాస్వాదనకు అయోగ్యులనీ అన్నారు. ఇవాళ అలాంటి వారు 

రాజకీయపతు దురావేశపరు లంకే అతిశయోక్తి కాదేమో, 

రాజకీయ పజాలకు నేడు రాజ్యం కూడ తోడవుతుస్నది. అంతర్గత 

శాంతి, న్యాయ నంరతణమూ, విచేశదండయా[శా |పమాద నిరోధిమూ 

మా(తమే తన కర్తవ్య మని 18వ శితాజ్వాంతం వరకూ భావీస్తూవచ్చిన 

రాజ్యం బి0 వ శతాబ్ది | పథమపాద అరశిమభాగం నుంచి వివిధ రంగాలలో 

విశేషాధికారాలను సాయ త్తం వేసుకొని విశ్వరూప (వద ర్భనం (పారంఖిం 

చింది. అమెరికా (యు,ఎస్ .ఎ) వంటి రాజ్యం కూడ సాంస్కృతిక రంగంలో 

పవెశించి తన విధానానికి సమృతాలై న కృతులనే ఇతర దేశాలలో (ప్రణా 
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రము చే నున్నది. ఇక్ క మూ్య్యనిన్టు రాజ్యాలు నిర్వహి సున్న పాశ చెప్ప 

నక్కార లేదు. ఆ బేశాలలో | పభుత్వానికి వంతపా డే కృతులే _పచురణభాగ్యం 

పొందుతున్నవి. ఆ | పభుత్వాలు రచయతలను లలితకళా (నవ్ట్ఫలనూపూర్ర గా 

అనుశాసి నున్నవి, ఆ అనుసావనాన్ని ఉల్ల ౦ఘించిన కృతులు అణచివేయబడు 

తున్న వి. ఎదురు తిరిగిన రచయితలు కారాగారాలకు వెళ్ళక తప్పటం లేదు. 

భావ స్వాతం|తము లేనిచెట ఉత్తమ కృతులు ఎలా వెలువతుతవి? వివ్ల వా 

నికి పూర్వం రన సాహిత్యంతో (డ్రపంచాన్నీ ఉ|రూతలూచిన రవ్యా ఆవి ఫ్ర 

బానంతరం చెప్పుకోదగిన కృతులను ఉత్చాదించ లేకపోయింది, 

(పజాస్వామిక గాజ్య మైన భారతదేశంలో గూడ (పభుత్వం రాష్ట్ర 

స్థాయిలోను, అఖలభారత సాయిలోను అకాడలీలను నియమించి తన అధికా 
థి 

రాన్ని [పన్ఫుటం చే స్తున్నది. కొన్ని రాష్ట్రాలు పాఠ్య (గం థాలను గూడ 

తామే (పకటిస్తూ |పాథమిక విద్యనుంచి ఉన్నత విద్య వరకూ గల చదువు 

సంధ్యలను గుప్పిటబిగించుకొన్నవి. విశ్వవించ్యలయాలు కూడ మరెంతోకాలం 

స్వతం్యతంగా ఉండవు. అయి తే. కమ్యూనిస్టు రాజ్యాలలో ఉన్న కఠిన శాస 

నాలు ఇంతవరకూ లేకపోవటం ఒక్కాకు అభినంద్యం. ఇక మన ఆకాడమీలనే 

సమాద్భతి పొందుతున్న కావ్యాల విశిష్టత ఎవరికి వారే ఊహించుకో 

వచ్చును, ముంజీతి కంకణం ఉండగా అడ్డం దేనికి? 

ఇంతకు ముంచే వేర్కొన్న వాటికం శు (సబల మైన విశేషం మరొకటి 

ఉన్నది. ఉత్తమ కృతుల ఆవిర్భూతికి సమాజంలో కొంత నిలకడ అవసరం. 

పొం శీలిక విద్యా విజృంభణంతో మున్నెన్నడూ ఊహించనంత త్వరితంగా ఏ 

ఒక చేశమందో 5*క |పపంచమం దంతటా పిపరీత పరిణామాలు వస్తున్నవి. 

వెనుకటి సామాజిక వ్యవస్థలన్నీ బచాబద లయ్యాాయి, నిన్నటి స్లి తిగతులు 

చేడు లేపు. నేడున్నవి శేపుండవు. 'ఈ పరిణామం అంతంత కూ తీ|వతరం, 

శీ ఘతరం అవుతోంది. భౌతిక సుఖాలాలనుడై న మానవుడు ఈ విపరీతత్వరిత 

పరిణామాలకు స్వాగతం చెబుశాడే గాని శియోదాయశాలు "కావని 

నిరోధం కల్పించగలడా * మన దేశం శాంతిని కాంఠశించి నె నిక వ్యయం 
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తగ్గించుకొని తాను కోరుకొన్న మార్గాన జీవించటానికి యత్నించింది. కాని 

చైనా తన సైన్యాలను వంపి దురాక్రమణ జరిపింది. దీనితో ఆత్మరతణ 

సం మన చేళం నై న్యాన్ని చెంచుకోనలసి వచ్చింది, ఆత్యయిక స్థితిని పక 

టించి చై నా అనుసరించిన మార్గాలే అఘుసరించి యుద్ద సన్నద్దం కావలసి 

వ నున్నది. స్వాతం త్యం కాపాడుకో దలచిన దేశాలకు సాంశేతిక విద్యా 

బలిష్ట రాజ్యాల (వసూదం నుంచి రశించుకో వాలంశు ఆ సాంశేతిక విద్యాఖభి 

వృద్ది కంళు గత్యంతరం ఉన్నదా? ఏది ఎట్లా ఉన్నా (వపంచ వ్యా ప్రంగా 

విపరీత పరిణామం మవో[వవాహాం వలే వచ్చివడుతున్నప్పుడు ఏకి కంగా 

వ్య క్తులుగాని, రాజ్యాంగం గాని చానిని నిరోధించటం అసంభవంగా కని 

పి స్తున్నది. 

స్థితిగతులు ఇంత త్వరితంగా మారుతున్నప్పుడు రచయితకు గాని, 

పాళకునకు గాని విస్పప్పద్భష్టి, విలువలు ఉండటానికి వీలున్న చా? ఈ ఇరు 

పజాలు వి భాంతులై పతీదీ అాతాలికమని వాభావించ వా! ఇంతమా[ తాన 

లలితకళా సృష్టి మొదలంట సంఖించిపోతుందని చెస్పలేము. చెప్ప'రాదు' 

కాని జీవితం నిలకడలేక త్వరిత గతిని మారుతున్నప్పుడు తదనుగుణ మైన 

మార్చులే సాహిత్యంలోను తక్కిన లలితకళలలోను వ నవి. సమాధ్యవస్థా 

పాదకాలెన కృతులకు అవకాశం తక్కువ. తదాన్వాద శక్తి గూడ నన్న 

గిల్ల క తప్పదు. వెనుకటిలోవలె నష్యగ్భతులు ఇకమీదట మూడు కాలాల 

పాటు నిలవటం అసంభవంగా కనిపి నున్నది. ఇంతకు మున్ను సమాద్భశా 

లెన కృతులనే అయినట్లు, కానట్లు విశ్వవిద్యాలయాలు ఆదరించ వచ్చును, 

[కొత్తగా వెలువడే రచనలు స్వల్ప కాలం నిలిచి ఆమీద విస స తిపథంలో 

దీన మెపోతవి, ఈ రచనలయందలి వ సుశిల్పాలు కూడ ప|తికా వా ర్తలవలె 

ఉద్వేజకాలుగా ఉంటవి. అంజు పతి కా రచన మే (3070811310) సాహీ 

త్యంగా చెలామణి అవుతుంది, ఈ లవణాలు ఇప్పుడే కొంతవరకు గోచ 

రిస్తున్నవి, 

—_కార తీ WU 
a ఫి బవరి 1964 
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